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Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) 

за шестте града с население над 120 хил. 

жители, 2015=100 1,2,3,4  

 

 

 

 

 

 
 

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 От началото на 2017 г. беше сменена базисната година за 

ИЦЖ и всички индекси се изчисляват при база 2015 г. Може 

да има различия с ИЦЖ при базисна година 2010 г. 

5 Не се включват продажби в курортни комплекси 

 Източник: НСИ 
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Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 
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Брой 04 (340), Година 8 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

  
КЗК отново ще разглежда придобиването 

на "Дунарит" от "Емко" 

С окончателно решение на петчленен състав на 

Върховният административен съд (ВАС от 21 януари 2019 

г. сделката за придобиването на "Дунарит" от "Емко"е 

върната за ново произнасяне на Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК), която през 2016 г. след известно 

забавяне одобри смяната на контрола. Това означава, че 

антимонополният регулатор ще започне ново 

производство, в което да се съобрази и с мотивите на 

решението на ВАС. В голямата си част съдебната битка се 

води между "Емко" (което още през 2016 г. заявява 

увеличение на капитала на "Дунарит" с 60 млн. лв.) и 

офшорката Viafot Limited (която на база изкупено вземане 

от завода блокира през съда всякакви вписвания в 

Търговския регистър). "Дунарит" беше част от 

някогашната КТБ, с близо 90 млн. лв. задължения към 

банката. След затварянето й се водят схватки за контрола 

над прекия акционер на оръжейния завод - дружеството 

"Кемира".  

Капитал, 22 януари 2019 

Канадска компания обяви, че има 150 хил. 

декара за производство на канабис в 

България 

Канадската компания International Cannabis Corp (ICC) 

обяви в края на 2018 г., че е сключила обвързващо 

споразумение за придобиване на фирмата Balkan Cannabis 

Corp., която твърди, че контролира в България терени от 

общо 15 хиляди хектара (150 000 декара) за производство 

и преработка на канабис, включително за медицински 

цели. В съобщението до борсата се посочва още, че Balkan 

Cannabis притежава лицензи за отглеждане на коноп и 

канабис за медицински цели в България. Balkan Cannabis 

Corp., която е регистрирана в Торонто, е основана от 

черногорци (те са били в България в края на ноември), 

финансовият ѝ директор е британец, а за оперативната 

дейност отговаря руснак с опит в банковото дело и 

дяловото инвестиране.  
Дневник, 21 януари 2019 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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КЗК гледа сделката за придобиването на "Банка Пиреос България" от 

Пощенска банка 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство по Закона за защита на 

конкуренцията за контрол върху концентрациите между "Юробанк България" (Пощенска банка) и 

"Банка Пиреос България". Припомняме, че в началото на ноември 2018 г. стана ясно, че Eurobank 

Ergasias S.A. („Юробанк”) е приключила споразумението за придобиването на “Банка Пиреос 

България” от дъщерното ѝ дружество Пощенска банка. Стойността на сделката е 75 млн. евро. 

След финализирането ѝ Пощенска банка ще заеме трето място по размер на кредитния портфейл 

при очакван пазарен дял от 10%. Към септември 2018 г. "Банка Пиреос България" има активи от 

1,7 млрд. евро, кредитен портфейл от 820 млн. евро и депозити в размер на 1,3 млрд. евро. Банката 

развива дейност в банкирането на дребно и основно в корпоративното банкиране чрез клонова 

мрежа от 70 клона и с над 900 служители. След приключването на сделката Пощенска банка ще 

има активи на обща стойност над 5 млрд. евро, капитал от над 600 млн. евро след реализирането 

на очакваните синергии, приходи преди провизии и нетна печалба в размер съответно на над 150 и 

над 70 млн. евро. За да приключи успешно сделката по придобиването на "Банка Пиреос 

България", одобрение трябва да бъде получено и от БНБ. 

 investor.bg, 21 януари 2019 

ALC прекратява производството на автомобилни тапицерии в България 

Южноафриканската Automotive Leather Company (ALC) прекратява изцяло производството на 

кожени автомобилни тапицерии в България. Чрез местното си дружество "АЛС България" 

компания има общо три завода в страната с около 1400 души персонал. Решението за закриване на 

бизнеса е взето от собственика на ALC – канадската Exco Technologies, а работниците са били 

уведомени в петък. Крайната стъпка идва на фона на влошаващи се финансови резултати през 

последните две години в комбинация с липса на работна ръка и ценови натиск от клиентите. През 

2017 г. "АЛС България" понижи приходите си с 24% до 122.7 млн. лв., а загубата се задълбочи от 

1.4 до 8.6 млн. лв. За 2018 г. все още няма обявени резултати. В същото време "АЛС България" не 

е успяла да договори корекция на цените с най-големия си клиент, която да отрази разходите за 

производство. Дружеството работи основно за BMW, като през последните години прави 

тапицерии главно за Mini. 

Капитал, 21 януари 2019 

Samsung е продала соларните си паркове в България за 150 млн. лв.  

Корейската корпорация Samsung е финализирала продажбата на седемте си фотоволтаични парка в 

България на консорциума между чешката Portanero и германската KGAL на 7 януари. Това съобщи 

SeeNews, като цитира консултанта на Samsung по сделката Raiffeisen Bank International. Оттам не 

уточняват цената, но справка в Търговския регистър показва, че целият пакет с обща инсталирана 

мощност 43 мегавата е продаден за 77.4 млн. евро (малко над 150 млн. лв.), или по 1.8 млн. евро на 

мегават. Такива бяха и очакванията на представители на сектора, до които "Капитал" се допита 

при обявяването на сделката в края на миналата година. Купувач е новорегистрираното българско 

дружество "Алсинда", в което чешката Portanero Invest SE държи 40%, а люксембургският фонд на 

германския й партньор KGAL ESPF 4 Holding е собственик на останалите 60%. Чрез сделката 

"Алсинда" на практика придобива седемте компании, които управляват едноименните паркове. 

Това са "Веселиново енерджи", "Екоенерджи солар", "Екосолар", "Фиштрейд", "Солар парк", 

"Мениджпроект" и "Агриплам". Договорената цена за тях е общо 27.4 млн. евро.  

Капитал, 21 януари 2019 

„Софарма Трейдинг“ придоби 100% дял в сръбската Lekovit  

Българската фармацевтична компания „Софарма Трейдинг“ става 100% собственик на сръбската 

Lekovit d.o.o., придобивайки миноритарния дял на д-р Драган Петрович във фармацевтичния 

дистрибутор. Така най-голямата компания по приходи в сектора на грижата за здравето в 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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България, прави следваща стъпка в експанзията на операциите си на сръбския пазар и развитието 

си като стратегически инвеститор в целия регион, става ясно от съобщение на дружеството. 

Търсейки мащаб и продължаващ динамичен растеж, „Софарма Трейдинг“ започна своята 

регионална експанзия като навлезе на сръбския пазар през май, 2015 г. Първоначалните планове 

на компанията целяха навлизането на местния пазар чрез портфолио от ексклузивни брандове, а 

през лятото на 2017 г. бяха последвани и от придобиването на мажоритарния дял от най- бързо 

развиващия се фармацевтичен дистрибутор в Сърбия – Lekovit d.o.o. През последната година 

българският инвеститор се фокусира върху успешната интеграция на сръбската компания, както и 

върху постигането на значителен ръст на операциите в настоящия сегмент – аптечен пазар и 

развитие на нови бизнес линии – болничен пазар.  

economic.bg, 18 януари 2019 

Собственикът на "Виваком" купува "Телеком Албания" 

Гръцкият телекомуникационен гигант OTE е сключил споразумение за продажба на целия си дял в 

"Телеком Албания" на българската компания "Албания Телеком Инвест" АД на обща стойност €50 

млн., съобщи "Дойче Телеком". "Албания Телеком Инвест" АД се контролира от Спас Русев, 

действащ акционер на българския телекомуникационен оператор "Виваком", и от Елвин Гури, 

албанско-български инвеститор. Председателят и главен изпълнителен директор на OTE Майкъл 

Цамаз заяви: "Продажбата на "Телеком Албания" приключва успешната инвестиция в Албания за 

"OTE Груп". Това е стратегическо решение в контекста на предефинираните приоритети и планове 

за растеж на "OTE Груп", за да се гарантира пазарната й позиция на всички акционери и да се 

подкрепи устойчивото й развитие." Цамаз добави: "Бих искал да благодаря на ръководството и 

служителите на "Телеком Албания" за постигнатите до момента резултати на компанията, както и 

за доброто им сътрудничество с OTE. Придобиването на компанията от силна и предприемаческа 

инвестиционна група гарантира нейния растеж и създава условия за по-нататъшно укрепване на 

пазарната й позиция."  

Сега, 17 януари 2019 

Приключи сделката по придобиването на "Експресбанк" от "Банка 

ДСК" 

Сделката по придобиването на "Сосиете женерал експресбанк" от страна на Банка ДСК е 

приключила, а процесът по интеграция на двете банки, вече собственост на унгарската "ОТП 

груп", се очаква да приключи през 2020 г. Процесът ще бъде ръководен от настоящия главен 

изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова. Това обяви на пресконференция в 

София Шандор Чани, главен изпълнителен директор на Банка ОТП. Макар и не съвсем ясно 

казано, от обясненията му се разбра, че цената по сделката е 600 млн. евро - сумата, с която в края 

на изтеклата година е увеличен капиталът на Банка ДСК. След нея купената банка ще се нарича 

Експресбанк. Днес се разбра, че до приключване на процеса по интегриране двете банки ще 

работят като отделни, а клиентите им ще бъдат информирани за въвежданите промени. "За 

момента сделката не променя нищо за клиентите", обяви Виолина Маринова. Очаква се част от 

общо 450-те клона, с които ще разполага общата група, да бъдат затворени. Чани обясни, че това 

ще се случи най-вече в малките населени места, където няма да има нужда от два клона. "Стремим 

се да бъдем най-голямата банка в България", обяви Чани. Обединението на двете институции ще 

измести Уникредит Булбанк от първото място по активи и ще затвърди лидерската позиция на 

Банка ДСК в потребителското банкиране. Ако имаме възможност, бихме придобили още една 

банка в България, но за момента не планираме това, обяви още Чани.  

Дневник, 17 януари 2019 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

България остава на трето място в ЕС по 

най-ниско съотношение дълг срещу БВП 
България запазва третата си позиция сред страните от 

Европейския съюз (ЕС) по най-ниско съотношение на 

държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) 

и през третото тримесечие на 2018 г., показват данни на 

европейската статистическа служба Евростат. За периода 

юли-септември съотношението на държавния дълг на 

България към БВП достига 23,1% спрямо 23,8% през 

вторите три месеца на 2018 г. През същия период на 

предишната година съотношението е било още по-високо 

– 26,0%, или с 2,9 пр.п. повече. Дългът намалява и като 

стойност както на тримесечна, така и на годишна база – до 

24,614 млрд. лева през третото тримесечие. Това е с 201 

млн. лв. по-малко спрямо вторите три месеца на 2018 г., но 

и с 1,178 млрд. лева по-малко спрямо периода юли-

септември на 2017 г. Страните с най-ниско съотношение 

на дълга към БВП за третото тримесечие на годината 

остават Естония (8,0%) и Люксембург (21,7%). В 14 страни 

членки размерът на държавния дълг продължава да 

надхвърля 60% от БВП (държавен дълг под 60% от БВП е 

един от числовите критерии за членство в еврозоната ). 
investor.bg, 22 януари 2019 

БНБ рязко намаление на чуждите 

инвестиции към края на ноември  
През ноември 2018 година салдото по текущата сметка на 

България е положително и в размер на 58,6 млн. евро, като 

от началото на изминалата година позитивният баланс е 

над 2,65 млрд. евро, показват данни на Българската 

централна банка. Преките чуждестранни инвестиции обаче 

намалява през ноември с 21,9 млн. евро, а от началото на 

годината са в размер на около 795 млн. евро, което е с 

близо 550 млн. евро под техния размер през същия период 

на 2017-а година. Балансът по текущата и капиталова 

сметка на България през ноември е положителен и в 

размер на 141,4 млн. евро спрямо излишък за 26,1 млн. 

евро точно преди година (през ноември 2017 г.). В рамките 

на първите единадесет месеца на изминалата година 

салдото по текущата и капиталова сметка е също 

положително и в размер на 3,2572 млрд. евро (5,9% от 

прогнозния БВП) спрямо позитивен баланс за 4,0812 млрд. 

евро (или 7,9% от БВП) през януари - ноември 2017-а 

година. 
econ.bg, 21 януари 2019 

Платежният баланс на България е на плюс 

със 141,4 млн. евро през ноември 
Текущата и капиталова сметка на България през ноември е 

положителна и възлиза на 141,4 млн. евро. Това сочи ръст 

на резултатите, тъй като година по-рано страната отчете 

23.01.2019 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.72138 BGN 

1 GBP = 2.21491 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.01.2019  

 

ПЧИ: -21.9 млн. EUR през ное 2018 

 

Кредити на нефин. пред-я, 

домакинства и НТООД към септ 

2018, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 6.1% през дек 2018 
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излишък от 26,1 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 

От януари до ноември миналата година текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза 

на 3,257 млрд. евро, но излишъкът на годишна база беше много по-голям – 4,081 млрд. евро. През 

ноември 2018 г. салдото по текущата сметка е на плюс с 58,6 млн. евро, докато година преди това 

имаше дефицит от 26,1 млн. евро. От началото на миналата година до ноември включително 

текущата сметка е положителна и възлиза на 2,657 млрд. евро, като година по-рано имаше 

излишък от 3,650 млрд. евро.  
investor.bg, 21 януари 2019 

Банкери сочат България сред страните с най-стабилен икономически 

ръст през 2019 г. 
Икономическият растеж на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) обещава да запази стабилния си 

ритъм и през тази година. Потреблението, преките чуждестранни инвестиции, европейските 

фондовете и дигиталната трансформация ще бъдат ключовите фактори за растежа в региона. Това 

са прогнозите на участниците в годишния икономически форум Euromoney 2019, цитирани от 

"Уникредит". Според предвижданията България, Словакия и Унгария ще покажат най-стабилния 

ръст на БВП за региона. Ръстът на БВП се предвижда да остане стабилен в повечето държави 

(около 3% или по-висок), макар и с известно циклично снижаване. След цикличния връх, 

постигнат през 2017 г. (4.6% с изключение на Русия и Турция) и среден ръст на БВП от 3.7% през 

2018 г., икономическият растеж на региона се очаква да остане над потенциалния за 2019 г. (около 

3.2% средно), но може да се забави през 2020 г. в резултат от потенциално по-слабата глобална 

търговия. 
Дневник, 17 януари 2019 

6.2% средногодишна безработица за 2018 
Изминалата 2018 г. бележи исторически най-ниските стойности на броя регистрирани безработни 

в България. Административната статистика на Агенцията по заетостта показва, че 

средномесечният им брой през миналата година е бил 202 995 – с 33 757 по-малко в сравнение с 

2017 г. Така средногодишната безработица през 2018 г. се установява на равнище от 6,2%, като 

спрямо предходната година коефициентът се е понижил с един процентен пункт. Най-съществено 

е понижението в броя на продължително безработните. За година техният брой е намалял с 19 247 

лица или с 26%. Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 526, 

като 80.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в 

преработващата промишленост (31.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети 

(15.2%), хотелиерството и ресторантьорството (7.8%), административните и спомагателните 

дейности (7.7%), строителството (5.6%), и др. 
economynews.bg, 17 януари 2019 

Нулева инфлация за декември, годишната е 2.7% 
Националният статистически отича забавяне на годишната инфлация до 2,7% за декември от 3,1% 

през предходния месец и след петгодишен пик от 3,7% през октомври (най-висока стойност от 

февруари 2013-а насам). Индексът на потребителските цени за декември спрямо ноември 2018 г. е 

100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Годишната инфлация за декември 2018 г. спрямо 

декември 2017 г. е 2.7%, показват публикуваните днес данни на НСИ. Хармонизираният с ЕС 

индекс на потребителските цени за декември спрямо ноември 2018 г. е 100.0%, т.е. месечната 

инфлация е 0.0%. Годишната инфлация за декември 2018 г. спрямо декември 2017 г. е 2.3%. 

Индексът на цените за малката кошница за декември спрямо ноември. е 100.1%, а от началото на 

годината (декември 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 103.3%. През декември цените на стоките и 

услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили 

спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.3%;нехранителни 

стоки - намаление с 0.2%;услуги - цените остават на равнището от миналия месец. 
money.bg, 16 януари 2019 

 

Петте най-големи банки държат 58.4% от общите активи  
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В края на септември 2018-а общите активи на банковата система достигнаха 103.2 млрд. лв., като 

през третото тримесечие на годината нараснаха с 3.1 млрд. лв. (3.1%). Това става ясно от 

последното издание "Банките в България" на Българската народна банка (БНБ). Данните сочат, че 

петте най-големи банки през периода държаха 58.4% от общите активи на банковата система, като 

пазарният им дял остана почти без промяна спрямо този към края на предходното тримесечие. 

Делът на местните банки в общите активи на банковата система се увеличи до 22.3% (от 21.9% в 

края на юни 2018 г.). Делът на дъщерните банки от ЕС намаля до 71.6% (при 71.9% към юни). 

Дяловете на клоновете на банки извън ЕС (0.1%), на клоновете на банки от ЕС2 (3.0%) и на 

банките, собственост на лица извън ЕС (3.1%), останаха без промяна.През третото тримесечие 

депозитите в банковата система нараснаха с 2.8% (2.4 млрд. лв.) до 88.6 млрд. лв., отчитат от 

Централната банка. Най-голямо абсолютно увеличение бе регистрирано при ресурса от 

нефинансови предприятия - с 1.4 млрд. лв. (5.7%). Депозитите на домакинствата се увеличиха с 1.0 

млрд. лв. (2.0%), тези от сектор „държавно управление“ – с 310 млн. лв. (12.7%). Намаление имаше 

при депозитите на кредитни институции (с 46 млн. лв., 0.9%) и на други финансови предприятия (с 

238 млн. лв., 7.6%). 
Банкеръ, 16 януари 2019 

 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство и разпределение на 

електрическа енергия", по Дълготрайни активи за 2017 г. 

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

No Предприятие Град 

Дълготрайни активи  
(хил. лв.) 

2016 2017 

1 Национална електрическа компания ЕАД София 4 837 073 4 840 125 

2 АЕЦ Козлодуй ЕАД Козлодуй 2 800 214 2 729 163 

3 Електроенергиен системен оператор ЕАД София 2 251 623 2 221 258 

4 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Ковачево-СЗ 1 446 925 1 407 469 

5 Електроразпределение Юг ЕАД Пловдив 845 767 865 998 

6 ЧЕЗ Разпределение България АД София 686 491 748 758 

7 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД София 650 914 585 329 

8 Енерго-Про Варна ЕАД Варна 341 794 356 679 

9 Електроразпределение-Север АД Варна 392 325 293 368 

10 ТЕЦ-Варна ЕАД Езерово-Вн 9 954 274 911 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
http://www.beis.bia-bg.com/
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Справедливо ли са представени секторите 

на икономиката на БФБ? 
Традиционно е схващането, че капиталовите пазари са 

отражение на икономиката и трябва да я представят до 

голяма степен. Тази проверка ще направим, въз основа на 

статистиката на БФБ относно индустриите застъпени от 

публичните компании и теглото им в общата пазарна 

капитализация. Допълнително ще проследим и каква е била 

динамиката на промяната на теглото на различните 

индустрии през изминалата година, като съпоставим 

първия и последния месец на годината. Как би трябвало да 

изглежда икономиката ни, ако се съди по секторите, 

застъпени на БФБ? Определено трябва да сме финансов 

център... Защото финансовият сектор заема цели 43% от 

теглото на публичните компании. Нещо повече, теглото на 

този отрасъл се повишава с най-много сред всички 

останали сектори, като нараства с 4.2 процентни пункта, 

спрямо януари, когато е заемал тегло в общата пазарна 

капитализация от 38.8%. Определено можем да кажем, че 

тежестта на финансовия сектор на БФБ е преекспонирана, 

предвид на факта, че този сектор заема едва около 8% от 

БВП на страната ни. 

infostock.bg, 15 януари 2019 

БСК: Предложението за събуждане на 

"спящите акции" е обществена 

несправедливост  

Два дни след публикуването на концепцията на 

финансовото министерство за събуждането на т. нар. 

"спящи" акции от масовата приватизация, вече са налице 

първите реакции. И те не са особено положителни. Според 

Българската стопанска камара предложенията 

представляват "обществена несправедливост", защото 

може да създадат опасни и противоконституционни 

практики за отнемане на собственост. В отворено писмо до 

финансовия министър Владислав Горанов, от камарата 

изразяват тревога "че подобни мерки и действия 

представляват опасна и неприемлива обществена 

несправедливост към всички български граждани, 

придобили ценни книжа от процеса на масовата приватизация в България". От представената 

преди два дни концепция стана ясно, че част от раздържавените книжа може да бъдат подложени 

на своеобразна масова национализация. Концепцията на МФ доразвива стара идея за справяне с 

т.нар. спящи книжа, които не са търгувани и потърсени от собствениците им с години. 

investor.bg, 18 януари 2019 

*Материалите са с аналитичен характер и не са съвет или препоръка за търговия на 

финансовите пазари. Историческото представяне не е гаранция за бъдещи резултати. 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

14 - 18 януари 2019 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 302 587.61 

Standard 2 105 498.95 

АДСИЦ 815 984.26 

Регулиран пазар -

общо 
3 271 314.40 

 

BGREIT: 21.12.2018 – 22.01.2019 

 

BGBX40: 21.12.2018 – 22.01.2019 

 

SOFIX: 21.12.2018 – 22.01.2019 
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ИНВЕСТИЦИИ 

Производителят на "Бочко" финансира 

разширяването на дейността си с 4,5 

милиона лева кредит 

Базираният в Шумен производител "Лавена" е 

сключила инвестиционен банков кредит на стойност 

от 4,505 милиона лева с Обединена българска банка 

(ОББ). Според документа заемът трябва да бъде 

изплатен до март 2023 година, като той ще бъде 

използван за проекта за разширяване на дейността на 

компанията. "Лавена", която е най-известна със 

серията си бебешки продукти "Бочко", обяви през 

октомври миналата година, че ще инвестира 5 

милиона лева в разширяване на производството си в 

Шумен с 5203 квадратни метра. Тогава стана ясно, че 

част от проекта са както производствената, така и 

складовата сграда, а очакваната цена е 4,990 милиона 

лева без ДДС. Строежът трябва да приключи към края 

на юли тази година. "Инвестиционният кредит се 

предоставя за обезпечаване на строителството на 

обект "Разширение на производствената и складова 

сграда на Лавена АД", се посочва в документа. 

"Лавена" изнася за 43 държави по света, включително 

Китай, Австралия, Англия, Индия, САЩ и други.  

money.bg, 23 януари 2019 

"Хранинвест - ХМК" ще инвестира 4.5 

млн. лв. в разширяване на 

производството 

Старозагорската компания за производство на 

машини и съоръжения за хранително-вкусовата и 

други индустрии – "Хранинвест - Хранмашкомплект", 

ще инвестира 4.5 млн. лв. в рамките на година и 

половина. Ще бъдат закупени машини, които да 

оптимизират съществуващите производства и да 

дадат възможност в предприятието да стартират 

съвсем нови технологични процеси, с които то да 

увеличи своята конкурентоспособност на световните 

пазари. През 2016 г. предприятието е инвестирало 2.5 

млн. лв. в нови машини. То вече е успяло да 

роботизира частично производството на част от 

консумативите, които използва за произвежданите от 

него пресевни машини. Работи със световни 

компании като Gea, Bosch, KHS, AAF, а 

произведената продукция отива изцяло за износ. 

Предприятието е част от структурата на "Холдинг 

Загора", в която влизат още 13 предприятия, сред 

които "Прогрес" и "Пресков". Миналата година е най-

добрата като резултати за "Хранинвест ХМК" през 

В Общинската болница "Св. 

София" са инвестирани 2,5 

млн. лв. 

"Общинската първа АГ болница 

„Света София“ е с новоремонтирано 

отделение по хирургия на млечната 

жлеза. За последните години в една 

от двете общински АГ болници са 

инвестирани близо 2.5 млн. лева и 

отделно още един милион лева са 

привлечени по програми. Направена 

е цялостна реконструкция на три 

отделения – родилните зали, 

неонатологичното отделение и 

отделението за млечната жлеза. 

Банкеръ, 22 януари 2019 

Ферма за пъстърви на 5,4 дка 

вдигат край Къпиново 

Едно от най-големите пъстървови 

стопанства се прави край Къпиново. 

Великотърновският общински съвет 

в момента гледа процедура за 

промяна предназначението на 

земеделски земи, върху които ще се 

прави комплексът. Инвестицията е 

на великотърновската фирма 

„Аквапроджект 2020“ на Йордан 

Йорданов. Кметът на селото Добрин 

Георгиев е дал положително 

становище за изграждането на 

рибната ферма. 

Борба, 22 януари 2019 

Над 7,7 млн. лв. за инсталация 

за боклука на Дупница, Бобов 

дол и Сапарева баня  

В края на миналата година Община 

Дупница е подписала договора за 

проектиране и изграждане на 

инсталация за компостиране и 

инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за 

общините Дупница, Сапарева баня и 

Бобов дол. Информацията за 

получените средства за 

дългоочакваната инвестиция е 

предоставена чрез докладна записка.   

Дарик радио, 22 януари 2019 
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последните 10 години, като от компанията отчитат 6% ръст на оборота до 25.5 млн. лв. В 

предприятието работят 500 души. 

Капитал, 23 януари 2019 

Испанската верига MANGO удвоява магазините си в България през 

2019-а 

Испанската модна верига MANGO планира да разшири присъствието си на Балканите, 

включително и в България, през 2019 година. Засега у нас компанията има два обекта в столицата - 

в търговските обекти The Mall и Ring Mall. Това става ясно от публикации в местните медии. 

Според информация на испанското издание Lavanguardia веригата ще удвои броя на магазините си 

у нас, като през първата половина на годината трябва да бъдат отворени по един в столицата и във 

Варна. От веригата посочват, че ще отворят 27 нови обекта в следващите месеци. Компанията е 

основана през 1984 година, като у нас тя навлезе през 2013 година. Тогава тя оперираше чрез 

дружеството "Атриум България", която по-късно беше обявена в несъстоятелност. Към днешна 

дата обектите на веригата у нас се управляват от дъщерната й фирма "Манго България".  

money.bg, 23 януари 2019 

HyperScience привлече $30 милиона от инвеститори 

Основаният в България разработчик на софтуерни продукти и услуги HyperScience е привлякъл 30 

милиона инвестиции. Това е последният рунд за набиране на финансиране за компанията, 

основана през 2013 година. С него общо привлечените инвестиции в HyperScience надхвърлят 50 

милиона долара. От ръководството на разработчика ще използват привлечения капитал за 

разрастване на екипа си в офиса в София и Ню Йорк. Основно продуктите на HyperScience са 

насочени към улесняване на част от административните процеси за бизнеса. Сред основните 

клиенти на дружеството са дружества от финансовия сектор, застраховането, здравеопазването и 

други. Един от най-големите партньори на HyperScience е американското позразделение на 

международната застрахователна група на QBE Insurance. В глобален мащаб служителите й са 60, 

като у нас работят половината от тях. Приходите на българското подразделение за 2017 година 

възлизат на 2,3 милиона евро. 

money.bg, 22 януари 2019 

Дружество, свързано с Васил Божков, получи разрешение за комплекс от 

14 сгради в София 

Главният архитект на София Здравко Здравков е издал разрешение за строеж на дружеството 

"Нове хоумс" за комлекс от 14 жилищни сгради, с офиси и търговски площи, в терена на бившия 

завод "Балканкар" на бул. "Княз Борис III". Проектът е с обща разгърната застроена площ от почти 

94 хил. кв. метра, като разршението е издадено на 21 декември и е влязло в сила в понеделник. 

Теренът от почти 35 хил. кв. метра, в който ще бъде построен "Нове хоумс", е в активите на "Прим 

БГ", което е еднолична собственост на бизнесмена Васил Божков. Акционери в "Нове хоумс" са 

Мария Филиповска - Димитрова и Филип Марков. Освен тях в съвета на директорите влиза и Иво 

Иванчев, който до 2018 г. е бил управител на дружествата "Инфра рейлуейс" и "Инфра 

сейфроудс", част от групата на "Нове холдинг" на Васил Божков. Общата стойност на проекта е 85 

млн. лева, като парите са осигурени от банкова институция, каза пред "Дневник" Филип Марков. 

Строителството започна през октомври с изкопни работи, а крайният срок за завършване е април 

2022 г. В 14-те сгради ще има подземни гаражи с над 737 паркоместа, които ще обслужват 556-те 

апартамента в комплекса. Вече са резервирани 74 имота, посочи пред "Дневник" Орлин Орестов 

от агенция "Луксимоти", които са ангажирани с проекта. Цените започват от 750 евро на квадрат, а 

най-скъпите апартаменти на последните етажи са между 1050 и 1400 евро на кв. м., каза още 

Орестов..  

Дневник, 18 януари 2019 
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Нов завод открива 100 работни места край Пловдив 

Машинопроизводителят "Шпинер България", който е с турско и немско участие, ще изгради завод 

край Пловдив. Инвеститорът е закупил терен от 25 декара в „Тракия Икономическа Зона” край 

Куклен и започва изграждането на предприятие за металообработващи машини с цифрово-

програмно управление. В инвестиционното предложение е записано, че компанията планира да 

разкрие 100 работни места. Общата застроена площ на имота ще е 9.3 декара. Ще бъде изграден 

цех за сглобяване на металорежещи машини, административно-битова, складова и товарно-

разтоварна и сервизна част. В завода ще се сглобяват машини с елементи, които ще пристигат 

готови от чужбина. Предвижда се производството да работи с капацитет 8 сглобени машини на 

месец, или около 100 машини на година. Spinner Group има заводи в Германия, Унгария и Китай, в 

които работят над 1000 души.  

economy.bg, 17 януари 2019 

Coca-Cola European Partners отваря нов финансов офис в България 

Coca-Cola European Partners избра България за локацията на най-новия финансов офис на 

компанията. Той ще бъде отворен през май 2019 във Варна и в него ще бъдат открити над 90 

работни места. Компанията избра морската столица поради редица причини, сред които богатият 

набор от млади специалисти и комуникативността на града. Новите работни позиции изискват 

финансови умения и познаване на чужди езици, а Варна се превръща в желана дестинация за 

споделените центрове за услуги. Новооткритите работни места във Варна ще допълнят 700-те 

съществуващи позиции, с които екипът на Coca-Cola European Partner разполага в София. Офисът 

във Варна ще поеме редица задачи в областта на финансовите споделени услуги, с което ще бъдат 

подпомогнати вече съществуващите роли и отговорности на офиса в столицата. „Офисът ни в 

София се представя добре и през последните шест години нарасна значително. Радваме се, че 

можем да надградим успешния си бизнес в България с откриването на този нов офис във Варна“, 

каза Т. Дж. Улф, вицепрезидент „Споделени финансови услуги“.  

economic.bg, 17 януари 2019 

"М+С хидравлик" ще инвестира над 19 млн. лв. в нова производствена 

база и машини 

Казанлъшкото предприятие "М+С хидравлик" започна изграждането на нов производствен корпус 

върху площ от почти 8 дка. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, а инвестицията в новата 

производствена база е 9.5 млн. лева. Ръководството на компанията предвижда да закупи до края на 

годината и нови машини, в които ще инвестира още 9 млн. лв. Проектът за новата база е част от 5-

годишен план на "М+С хидравлик" за преструктуриране на дейността на дружеството, 

оптимизация и роботизиране на производствените процеси. Очакваният ефект е ръст на 

капацитета на производство с 15 - 20%. Компанията ще инвестира и 1 млн. лв. в изграждане и 

оборудване на лаборатории. Основен акционер в компанията е "Стара планина холд" с близо 31% 

от капитала, М+С 97 с 24% и "Индустриален капитал холдинг" с 22.4%. Пазарната капитализация 

на дружеството е 85 млн. лв. и за последните 12 месеца се е понижила с 12.5% заради общия спад 

на капиталовия пазар. Освен производството си в Казанлък "М+С хидравлик" поддържа цехове в 

Елхово, Ягода и Ветрен. Компанията притежава фирма и в Сърбия със сходна производствена 

дейност, както и търговска компания в Германия, която през изминалата 2018 г. е реализирала 

ръст на продажбите с цели 120%.  

Капитал, 18 януари 2019 
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АНАЛИЗИ 

Топ 5 на най-големите инвестиционни проекти за 2019 г.  

До края на 2019-а година в България трябва да стартират енергийни и инфраструктурни проекти 

на обща стойност над 30 млрд. лева. Интересното е, че за първи път от 12 години насам основното 

финансиране за най-големите от тях няма да бъде осигурено от европейските фондове, а от частни 

компании - чрез кредити и собствени средства, както и от държавния бюджет. Това са проектите за 

изграждане на АЕЦ "Белене", концесиите на летищата в София и Пловдив, 134-километров 

участък от автомагистрала "Хемус", както и най-сложният проект на железопътната ни 

инфраструктура - обновяване на жп линията Елин Пелин - Костенец. 

1. АЕЦ "Белене" 

 Най-големият инвестиционен проект, който трябва да "тръгне" до края на годината, е АЕЦ 

"Белене". Той е в много напреднала фаза, поради което процедурата за избор на стратегически 

инвеститор за изграждането на "Втора атомна" трябва да бъде обявена през следващите седмици. 

Тя ще премине през 9 етапа. Проектът е изключително важен за България. На първо място той ще 

се окаже едва втората базова мощност на нашата чиста, безвъглеродна енергетика след АЕЦ 

"Козлодуй". Нещо повече - без него България, от голям износител на електроенергия в региона, ще 

се окаже вносител. Тъй като бъдещето на големите ни термични централи вече е предопределено - 

спиране или в най-добрия случай - заплащане на огромни, непосилни за обществото суми за 

закупуване на квоти емисии, които ще оскъпят произвежданата от тях електроенергия и ще я 

направят непродаваема на вътрешния и външния пазар. За съжаление многобройните ВЕЦ, с 

които разполагаме, също не могат да играят ролята на базови мощности поради непостоянния 

воден поток на нашите реки. Практически те работят на пълна мощност 2-3 месеца през пролетта, 

когато и потреблението у нас е най-слабо. Така че срещу изграждането на нова АЕЦ у нас могат да 

се обявят само антибългарски елементи! Според енергийния министър Теменужка Петкова оферта 

от стратегически инвеститор на стойност под 9 млрд. евро и срок за изграждането на "Втора 

атомна" до 8 години ще бъде оценена най-високо. Това обяви самата тя пред депутатите от 

парламентарната енергийна комисия в края на миналата година. С предимство ще бъде оценена и 

оферта, която предлага над 30% участие на български компании в реализацията на проекта, 

допълни Петкова. Проектът трябва да бъде реализиран на пазарен принцип, без държавни и 

корпоративни гаранции и без дългосрочни договори за изкупуване на електрическата енергия от 

страна на държавата. Българската държава ще участва в проекта чрез апорт на активите, които 

притежава - проект, разрешения, терен, ядрено оборудване и пр. Според енергийния експерт 

Богомил Манчев "вече започва да става ясно дори и на най-големите скептици, че цените на 

електроенергията от АЕЦ "Белене" ще са по-ниски от тези, които се договарят през последните 

месеци на Българската независима енергийна борса у нас." Засега е известен само един 

потенциален стратегически инвеститор в АЕЦ "Белене" - Китайската национална ядрена 

корпорация CNNC, коментира Богомил Манчев, но изрази съмнение, че преговорите за 

реализацията на проекта ще приключат до края на 2019-а година. 

2. Концесия на Летище София 

 Последният срок за подаване на оферти при втория опит за отдаване на концесия на Летище 

София е 16.30 часа на 5 февруари, вторник. Това е и четвъртото поредно отлагане на процедурата 

от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

(МТИТС). Първоначално крайният срок беше 22 октомври 2018-а, след това стана 22 ноември, а 

после беше отложено за 29 януари. Първата процедура за отдаване на концесия на Летище София 

бе обявена от кабинета "Борисов-2" с идеята огромна част от парите за концесия да бъдат платени 

предварително и да отидат за покриване на огромните дългове на "Холдинг БДЖ". Тя обаче бе 

спряна от служебното правителство на Огнян Герджиков по искане на летищните синдикати и на 

Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) с мотива, че не защитава достатъчно 

обществения интерес. Втората процедура беше обявена на 5 юли 2018-а. Преди първото й отлагане 

се появи само един официален кандидат за концесионер - британската летищна група Manchester 
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Airport Group (MAG), в консорциум с китайската държавна строителна корпорация Bеijing 

Construction Engineering Groop (BCEG). MAG оперира 3 летища във Великобритания - Манчестър, 

Лондон Станстед и Ийст Мидланд, които обслужват общо 60 млн. пътници годишно - 6 пъти над 

условието за участие в процедурата. Китайският партньор BCEG пък е в топ 250 на световните 

строителни компании. Причината, докарала MAG като кандидат-концесионер е фактът, че "София 

е град с големи неразвити потенциални възможности", обяви в София Андрю Харисън от 

ръководството на MAG. По-късно новият транспортен министър Росен Желязков обяви и за 

проявен интерес към концесията от множество други компании, сред които и нискотарифни 

авиопревозвачи. В края на ноември интерес към концесията прояви и големият испански летищен 

оператор AЕNA. Концесионерът трябва да плати веднага след подписването на договора 550 млн. 

лв., с които държавата ще си покрие кредитите, които е отпуснала на "Холдинг БДЖ", а остатъкът 

вероятно ще инвестира в покупката на нов подвижен състав. Той трябва да инвестира не по-малко 

от 600 млн. евро в изграждането на Терминал 3, за разширяване на Терминал 2, а ако е необходимо 

- и във втора полоса за излитане и кацане. Той ще плаща концесионно възнаграждение, което ще е 

10% от приходите му, но не по-малко от 15 млн. лв. годишно. Общата прогнозна стойност на 

концесията за 35-годишния й срок е 3 898 229 907 евро без ДДС. 

3. Концесия на летище Пловдив 

Въпреки че до момента нова процедура за отдаване на концесия на Летище Пловдив все още не е 

обявена, очаква се това да стане в близките месеци, обясниха за "Стандарт" от транспортното 

министерство. В края на миналата година Министерският съвет прекрати концесионната 

процедура по предложение на новоназначения министър на транспорта Росен Желязков. Мотивите 

на Желязков бяха, че процедурата трябва да бъде съобразена с новия Закон за концесиите, който 

въведе Директива 2014/23/ЕС. Прекратената процедура беше открита и проведена по вече 

отменения Закон за концесиите. Това беше чисто формалната причина за прекратяването на 

концесионната процедура. Реалната причина обаче се оказа фактът, че класираният на първо място 

консорциум между китайската компания "Хайнан", част от световната корпорация HNA Group, и 

"Пловдив еърпорт инвест", след внезапната нелепа смърт на съпредседателя на корпорацията - 57-

годишният бизнесмен Уан Джиан, който загина при падане от 15-метрова стена във френската 

провинция, отказа да сключи концесионния договор за аеропорта край тепетата. Класираният на 

второ място "Консорциум Летище Пловдив", в който влизаха "Тракия икономическа зона" и най-

голямата компания за товарни автомобилни превози у нас - ПИМК, пък се оказа, че е предложил с 

13.5 млн. евро по-ниски инвестиции и пет пъти по-ниска фиксирана част на годишните 

концесионни плащания към държавата - съответно 600 хил. и 120 хил. лева. Според министър 

Росен Желязков такава огромна разлика между офертите на класираните на първо и второ място 

кандидати не е нормална и тя със сигурност би ощетила значително държавата. Бъдещият 

акционер трябва да инвестира в удължаването и пълното обновяване на полосата за излитане и 

кацане, разширяване и модернизиране на пътническия терминал, както и в изграждането на нова, 

огромна по мащабите си карго зона. Очакваните общи ползи за държавата от отдаването на 

концесия на Летище Пловдив за срок от 35 години надхвърлят 1 млрд. лева. 

4. 1.349 млрд. лв. за автомагистрала "Хемус" 

Изграждането на 134,14 км от автомагистрала "Хемус" от пътен възел "Боаза" до Велико Търново 

ще е един от най-големите инвестиционни проекти, чиято реализация ще започне още с 

настъпването на пролетта. Главен изпълнител на проекта ще е държавното дружество 

"Автомагистрали", което през декември подписа договор с възложителя - Агенция "Пътна 

инфраструктура" (АПИ). С едно от последните си решения за миналата година Министерският 

съвет отпусна 1.349 млрд. лв. от държавния бюджет за реализацията на проекта. Отсечката е 

разделена на 6 участъка. Първият е с дължина 15,26 км и започва от Боаза до кръстовището 

Луковит - Угърчин, включително и изграждане на нов пътен възел "Дерманци" при 98-ми 

километър. Вторият участък е дълъг 19,2 км. Той се простира от пътен възел "Дерманци" до 

връзката с пътя Радювене - Катунец и включва построяване на нов пътен възел "Каленик". Третият 

е 17.08 км. Започва от пътен възел "Каленик" и стига до бъдещия пътен възел "Плевен", чрез който 

ще се осъществява връзката с пътя Плевен - Ловеч. Четвъртият участък е 26,8 км и стига до 
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пресечката с пътя Летница - Ловеч, връзката с който ще е бъдещият пътен възел "Летница". 

Петият е с дължина 23,2 км и стига до пресичането с пътя Бутово - Павликени. Шестият участък е 

най-дълъг - 32,6 км и се простира до връзката с пътя Велико Търново - Русе и включва изграждане 

на нов пътен възел. Техническото проектиране на първите три участъка вече е готово, а на 

последните три ще бъде изготвено тази година. Крайната цел на проекта е цялостното изграждане 

на участъка от АМ "Хемус" от Боаза до Велико Търново да приключи до 2023 г. Само преди дни 

стана известно, че целият магистрален участък ще се строи чрез вече подписани рамкови 

споразумения за доставки на техника и строителни материали между държавната компания 

"Автомагистрали" и 10 все още официално неизвестни частни фирми. 

5. Модернизация на жп линията Елин Пелин - Костенец 

Модернизацията на жп линията Елин Пелин - Костенец е един от най-сложните и скъпи 

инфраструктурни проекти, които ще се реализират в България от 30 години насам. Това е и най-

мащабния проект, финансиран по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“. 

Целта на проекта е пълна модернизация на над 51.044 км двойна жп линия и на 5 жп гари и 

спирки, като ще бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железницата и 

автомобилното движение. Идеята е да бъдат постигнати проектни скорости от 160 км/ч за 

пътническите влакове и 120 км/ч за товарните. За целта част от линията ще мине по съвсем ново 

трасе. Ще бъдат изградени над 20 км тунели, най-дългият от които е 6,7 км. Предвидено е още 

строителството на над 23 мостове и виадукти с обща дължина близо 3 км. Изграждането е 

разделено на 3 участъка: Лот 1. Елин Пелин – междугарие след Вакарел, с индикативна стойност 

554.1 млн. лв.; Лот 2. междугарие след Вакарел – междугарие след Ихтиман, с индикативна 

стойност 116.1 млн. лв. Лот 3. междугарие след Ихтиман – нова гара Костенец, с индикативна 

стойност 354 млн. лв. Крайният срок за приключване е 2023 година. Общата индикативна 

стойност на целия проект е 1,085 млрд. лв. без ДДС. Сумата е голяма, затова и интересът към 

изграждането на този огромен жп проект също е голям. Общо 20 оферти бяха подадени за участие 

в търга. Най-много оферти – 9, логично бяха подадени за най-сложния и скъп Лот 1. Лот 2 събра 6 

оферти, а за Лот 3 се явиха 6 кандидати. Сред тях са имената на известни строителни компании 

като италианската "Асталди", германската "Щрабаг", гръцките "Терна" и "Актор", полската 

"Тракция", родните "Главболгарстрой", "Трейс", "Джи Пи груп" и др. По информация на 

"Стандарт" ценовите оферти на кандидатите ще бъдат публично отворени през тази седмица. 

Стандарт, 22 януари 2018 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ПРИЛАГАНЕ И ПРОМЕНИ ЗА 2019 Г. В ЗДДС И ОСИГУРЯВАНЕТО 

КОГА: 25 яну, 2019, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: София, ул. Христо Белчев 8 

 СЕ МАРКИРОВКА - ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ 

НА ЕС 

КОГА: 31 яну, 2019, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: София, Бул. Цар Борис ІІІ №168 Бизнес център "АНДРОМЕДА" 

 АКАДЕМИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ (МЕНИДЖЪРИ) 2019 

КОГА: 09 фев, 2019, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: София, Парк Хотел Витоша 

 НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - GDPR 

КОГА: 26 фев, 2019, 09:00 - 13:30 ч. 

КЪДЕ: София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1 

 ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 

КОГА: 06 мар, 2019, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1 

 DAILY MANAGEMENT 

КОГА: 14 мар, 2019, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1 

 КРЕАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО 

КОГА: 05 юни, 2019, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1 
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