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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 31.12.2018 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 

 

Електронно седмично издание на 

Камарата на професионалните оценители 
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 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Агенцията за ядрено регулиране чака НЕК 

за лиценза на АЕЦ „Белене“ 

Национална електрическа компания (НЕК) все още не е 

изпратила необходимия доклад относно параметрите за 

проекта АЕЦ „Белене“, за да може Агенцията за ядрено 

регулиране (АЯР) да издаде лиценз за изграждането. 

Трябва да бъдат внесени уточнения по междинния отчет за 

анализ на безопасността, допълниха експертите. Те са 

запознати с измененията и проекта и коментират, че няма 

да има проблем с издаването на лиценз стига да разполагат 

с необходимата документация. След като постъпят тези 

документи от НЕК, то на АЯР ще са нужни няколко 

месеца за издаването на другите разрешителни. Те 

обясниха, че с избора на стратегически инвеститор може 

да се наложат промени и ако те имат отношение към 

безопасността лицензиантът е длъжен да ни информира. 

economic.bg, 13 януари 2020 

"Булгаргаз": "Топлофикация София" да 

си плаща или да търси друг доставчик 

Софийската топлофикация не е платила сметките си за 

природен газ от юли, а само лихвите за забавянето вдигат 

дълга й с по 17 хил. лв. на ден. Напрежението между 

общинската фирма и държавната "Булгаргаз" се засилва в 

последните дни с намеци за спиране на газа и 

предложения "Топлофикация" да си търси друг доставчик. 

Това се вижда от официално писмо на газовия доставчик 

до министъра на енергетиката Теменужка Петкова и в 

отговорите на двете компании на въпроси на "Дневник". 

Това става в разгара на зимния сезон, в който семействата 

на 420 хил. абонати на дружеството или общо 1 млн. 

души, очакват от него топлина и топла вода. До 7 януари 

2020 г. просрочените задължения на "Топлофикация 

София" ЕАД с настъпил падеж са общо в размер на 200.5 

милиона лева като от тях 3.14 милиона лева са неустойка 

за забавеното плащане, съобщават от "Булгаргаз" ЕАД. 

"Натрупаното задължение е в резултат на неплащане на 

издадените фактури за доставен природен газ, като най-

старата от тях е от месец юли 2019 г.", уточнява 

доставчикът. На 13 декември 2019 г. "Булгаргаз" 

сигнализира с писмо министъра на енергетиката 

Теменужка Петкова, че "от началото на декември 

"Топлофикация София" не е извършвало плащания като не 

mailto:office@kpo.bg
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е предоставило и график за погасяване на просрочените задължения". Към тази дата те са в размер 

на 155.79 милиона лева. 

Дневник, 10 януари 2020 

Булгартрансгаз ЕАД ще придобие 20% от капитала на „Газтрейд” С.А.  

„Булгартрансгаз” ЕАД сключи Предварителен договор за покупко–продажба на 20% от 

акционерния капитал на „Газтрейд” С.А., проектното дружество, което ще реализира терминала за 

втечнен природен газ в близост до град Александруполис, Северна Гърция, съобщиха от 

дружеството. Документът бе подписан от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз” ЕАД 

Владимир Малинов и основния акционер в „Газтрейд” С.А. Асимина–Елени Копелузу, в 

Министерския съвет в присъствието на заместник министър-председателя по правосъдната 

реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, енергийния министър 

Теменужка Петкова и Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в Република България. Участието 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД в проекта за нов LNG терминал в Гърция е заложено в актуализираната 

Енергийна стратегия на България до 2020 г. „За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“ и е 

одобрено с решение на Министерски съвет, взето на заседание днес. С решението е одобрено и 

извършването от „Булгартрансгаз“ ЕАД на инвестиционни разходи за изграждане на 

съоръжението, съответстващи на акционерното му участие.  

3e-news, 09 януари 2020 

"Информационно обслужване" ще изгради и управлява дигиталната 

система на НЗОК 

"Информационно обслужване" ще изгради и управлява дигиталната система на НЗОК през тази 

година, става ясно от публикувания и одобрен от надзорния съвет на здравната каса договор за 

обществена поръчка. Той е на стойност 13.3 млн. лв. (16 млн. лв. с ДДС), а записаният срок за 

изпълнение в него е една година. Според него "Информационно обслужване" ще отговаря за две 

дейности: доставка на хардуерно и комуникационно оборудване, както и информационни услуги 

за обезпечаване на специализирания софтуер в системата на НЗОК. Първата дейност – доставката 

на хардуерно и комуникационно оборудване, ще бъде поета от подизпълнителя "Сиенсис". Цената 

за доставката на хардуер е малко под 2 млн. лв., а тази за изграждането на софтуерната система – 

11.3 млн. лв. По проекта ще работи и трета компания - "Сирма солюшънс", капацитетът на която 

ще бъде използван за доказване съответствието с критериите за подбор.  

Капитал, 09 януари 2020 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Минималната работна заплата вече е 610 

лева 
Минималната работна заплата нараства до 610 лв. от 1 

януари 2020 г. Размерът й ще се повиши с 50 лева или с 

8.9% в сравнение с миналата година. Мотивите за 

повишението са икономическото развитие на страната, 

устойчивите темпове на ръст на БВП, увеличаване броят 

на заетите и отчетеното повишаване на средната работна 

заплата за страната. От 1 януари минималната работна 

часова заплата ще бъде 3.66 лв. 

Монитор, 03 януари 2020 

BG-износът през ноември надхвърли 5 

млрд. лв. 
През ноември 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 

5,05 млрд. лв. и намалява с 0.5 на сто спрямо същия месец 

на предходната година, показват предварителни данни на 

Националния статистически институт (НСИ). През 

периода януари - ноември 2019 г. от България общо са 

изнесени стоки на стойност 53,7582 млрд.. лв., което е с 

3.7 на сто повече в сравнение със същия период на 

предходната година. За 11-те месеца на 2019 г. общо в 

страната са внесени стоки на стойност 56 324.9 млн. лв. 

(по цени CIF), или с 2.9 на сто по-малко спрямо същия 

период на 2018-та. През ноември 2019 г. общият внос на 

стоки намалява с 8.9 на сто спрямо същия месец на 

предходната година и възлиза на 5,1636 млрд. лв. Общото 

външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е 

отрицателно през периода януари - ноември 2019 г. и е на 

стойност 2,5667 млрд. лв.. През ноември 2019 г. общото 

външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е 

отрицателно и е на стойност 113.4 млн. лв.. Почти 17,55 

млрд. лв. е експортът ни за трети страни, сочат още 

данните на НСИ и нараства с 4.5 на сто в сравнение със 

същия период на предходната година. През ноември 2019 

г. износът на стоки от България извън ЕС намалява със 7.5 

на сто спрямо същия месец на предходната година и е на 

стойност 1,5228 млрд. лв.. Вносът на стоки в България от 

трети страни през периода януари - ноември 2019 г. 

намалява с 12.5 на сто в сравнение със същия период на 

2018 г. и е на стойност 18, 5073 млрд. лв. (по цени CIF). 

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от 

Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. През 

ноември 2019 г. вносът на стоки в България от трети 

страни намалява с 29.7 на сто спрямо същия месец на 

предходната година и е в размер на 1,4587 млн. лв. За 

периода януари - ноември 2019 г. външнотърговското ни 

салдо с трети страни е отрицателно с 957.6 млн. лв. През 

ноември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - 

15.01.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.75963 BGN 

1 GBP = 2.28437 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.01.2020  

 

ПЧИ: 141.1 млн. EUR, окт 2019 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към септ 

2019, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 5.8%, ное 2020 
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внос CIF) с трети страни е положително и е на стойност 64.1 млн. лв. 

Монитор, 14 януари 2020 

Българската индустрия отново тръгна надолу 
Данните на НСИ показват, че на годишна база през ноември има спад от 0.4% в индекса на 

промишленото производство. От статистическите данни се вижда, че потъването се дължи изцяло 

на по-малкото производство на енергия, чиято стойност пада с близо 10%. Добрата новина е, че 

преработващата промишленост продължава да расте за втори пореден месец, след като преди това 

– четири поредни месеца, тя беше в рецесия. През ноември нарастването на стойностните обеми е 

с 1.4% на годишна база. Същото е положението и при добивната промишленост. Продължава 

срива при производството на тютюневи изделия. През ноември спрямо същия месец на 2018 г. 

понижението е с 14.8%. Ситуацията в този сектор се влошава всеки следващ месец от 2015 г. 

насам, когато „Булгартабак Холдинг“ започна да затваря производства и да съкращава хора. През 

2018 г. холдинга дори продаде на BAT основните си марки и местната дистрибуция за 100 млн. 

евро. През 2019 г. пък закри и втората от големите си фабрики - тази в Благоевград. Потъва обаче 

и производството на облекла (с 8.2% през ноември). Това е секторът, който в продължение на 

години дава работа на хора в слаборазвити региони в България. Мебелната индустрия също 

бележи значителен спад (5.2%), колкото е горе-долу понижението при производството на напитки. 

При добивната индустрия растат металните руди и неметалните суровини (съответно с 10.5 и 

11.7%), докато при въглищата за пореден месец има двуцифрен спад (-15.7%). 

economic.bg, 13 януари 2020 

Строителството на сгради расте с 6% за година 
Строителството на сгради е нараснало с 5.9% през ноември спрямо същия месец на предходната 

година. Това показват календарно изгладените данни на Националния статистически институт за 

строителната продукция. При гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление 

с 4.5% за същия период. По предварителни данни индексът на продукцията в сектор 

"Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.8% под равнището от 

предходния месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 1.3% на строителната 

продукция през ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година. През ноември 2019 

г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под 

равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство 

намалява с 1.4%, а от сградно строителство - с 0.4%. 

Дневник, 13 януари 2020 

Продажбите на битова техника и мебели ускоряват търговските обороти 

през ноември 
През ноември динамиката в продажбите на дребно отново се завръща, след като през октомври 

оборотите на търговците забавиха ръста си. Продажбите на битова техника, мебели и други стоки 

за бита стимулираха търговските обороти през ноември. Продажбите на дребно през есенния 

месец, предшестващ голямото коледно пазаруване, са нараснали с 2,5% спрямо същия месец на 

миналата година, сочат календарно изгладените данни на Националния статистически институт 

(НСИ). Спрямо предходния месец оборотите в раздел „Търговия на дребно, без търговията с 

автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нарастват с 0,4% по предварителни сезонно 

изгладени данни. През ноември на годишна база оборотът нараства при търговията на дребно с 

нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 5,8%) и при 

търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2,1%). Понижение е 

отчетено при продажбите на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 6,4%). 

investor.bg, 13 януари 2020 

Безработицата в България и Естония пада най-много 
България е сред държавите в Европейския съюз с най-голям спад на безработицата на годишна 

база през ноември 2019 г., показват данни на Евростат. Тя е намаляла до 3.7% спрямо 4.8% година 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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по-рано, както и с 0.1 пр. пункт спрямо октомври 2019 г. На годишна база равнището на 

безработицата е намаляло в 20 от общо 28-те страни членки. Неактивни на трудовия ни пазар за 

ноември са останали 125 хил. души в България. Нивото на безработица у нас е под средното както 

за ЕС (6.3%), така и за Еврозоната (7.5%), където това е най-ниското ниво от юли 2008 г. България 

е и сред страните с най-ниска безработица при младите хора до 25 г., където делът е се равнява на 

7%. Освен при нас, най-голям спад в безработицата на годишна база се наблюдава в Естония - с 

1.1 пр. пункта. Най-съществено увеличение е отчетено в Литва (+0.6 пр. пункта) и Швеция (+0.4 

пр. пункта). За ЕС 6.3-процентната безработица е най-ниската, откакто Блокът започна месечното 

изследване на показателя през януари 2000 г. За предпоследния месец от миналата година 15.582 

млн. мъже и жени в трудоспособна възраст са били без работа. С близо 111 000 в ЕС е намаляла 

безработицата при младите хора през ноември на годишна база и с 89 000 в Еврозоната. 

economic.bg, 10 януари 2020 

Световната банка: Българската икономика ще нарасне с 3% през 2020 г.  
Икономиката на България трябва да нарасне с 3% през 2020 г., според последния доклад на 

Световната банка за световните икономически перспективи, публикуван на 9 януари. Това е под 

прогнозата за растеж от 3.6% в България от 2019 г., а също и под прогнозата на Световната банка 

за растежа през 2020 г. от 3.4% за Централна Европа, който включва България. В бъдеще растежът 

в Централна Европа се очаква да се забави до 3.1% през 2021 г. и 3% през 2022 г. Прогнозата за 

България за 2021 и 2022 г. е за 3.1% ръст. „Прогресът в структурните реформи е от ключово 

значение за подкрепа на растежа на частните инвестиции в средносрочен план. Растежът в 

субрегиона е силно зависим от продължаващото усвояване на структурните фондове на ЕС, като 

настоящият цикъл се очаква да приключи през 2020 г. “, се казва в доклада. Като цяло докладът 

прогнозира световен растеж от 2.5% през 2020 г., малко по-висок от 2.4%, изчислен през 2019 г., 

което банката определи като "най-слабото представяне на световната икономика след глобалната 

финансова криза", което се дължи на слабата търговия и инвестиции. 

Sofia Globe, 10 януари 2020 

Подем на продажбите на дребно в ЕС, еврозоната и България през 

ноември 2019  
През ноември продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС отбелязаха добър растеж след ва 

поредни месеца на спад, показват най-нови данни на Евростат. В същото време продажбите на 

дребно в България отбелязаха най-добро повишение от четири месеца насам. През ноември 

търговията на дребно в еврозоната се увеличи с 1,0% спрямо октомври, когато се сви с 0,3%, като 

продажбите на автомобилно гориво се свиха с 1,0%, но на нехранителните стоки нараснаха с цели 

1,4%. В рамките на целия ЕС продажбите на дребно се повишиха през ноември с 0,6% спрямо 

октомври, когато се свиха с 0,3%, като на годишна база техният растеж се забави леко до 1,9% от 

2,1% месец по-рано. В същото време Евростат отчете повишение и на ноемврийските продажбите 

на дребно в България с 0,5% след слаб растеж с 0,2% през октомври и стагнация през септември, 

като това представлява най-добро увеличение от юли 2019-а година насам, когато търговията на 

дребно нарасна с 0,7 на сто. На годишна база растежът при продажбите на дребно в България се 

ускори много рязко до 2,4% от 0,9% през октомври. Данните за продажбите на дребно са важен 

индикатор за вътрешното търсене и потребление в рамките на Европа, като силните данни за 

ноември са факт на фона на много ниските нива на безработица, рекордно ниските лихви и 

растящото заплащане на труда. 

24 часа, 08 януари 2020 
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Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на вина от грозде", по 

Общо приходи за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Общо приходи 
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Вила Ямбол ЕАД Ямбол 32 244 27 860 

2 Черноморско злато АД Поморие 26 691 27 395 

3 Винекс Славянци АД Славянци 23 837 27 279 

4 Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД София 17 885 21 571 

5 Домейн Менада ЕООД София 14 605 16 091 

6 ЛВК Винпром АД Търговище 14 506 14 427 

7 Катаржина Естейт ЕООД София 10 828 12 349 

8 Винекс Преслав АД Велики Преслав 9 758 10 375 

9 Винал АД София 6 015 10 000 

10 Мидалидаре Винеярдс ЕООД Могилово 5 826 5 405 

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

 

БФБ отличи инвестиционните посредници 

с най-високи резултати през 2019 г. 
Българска фондова борса отличи инвестиционните 

посредници, постигнали най-високи резултати през 2019 г. 

Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата 

година е 44 167 и отбелязва спад от 19% спрямо 2018 г. На 

333 573 998 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2019 г. като 

това е с 39% по-малко в сравнение с предишната година. 

Въпреки отчетените спадове по определени показатели, 

налице е тенденция за нарастване на набрания капитал 

чрез Борсата, като през 2019 г. компаниите са набрали 

финансиране в размер 329 798 641 лв., което е над два пъти 

повече спрямо предишната година. За инвестиционен 

посредник, сключил най-много сделки на БФБ през 2019 г.: 

1-во място: Карол АД 2-ро място: Елана Трейдинг АД 3-то 

място: БенчМарк Финанс АД За инвестиционен посредник, 

реализирал най-висок оборот на БФБ през 2019 г.: 1-во 

място: Aвал ИН АД 2-ро място: Интеркапитал Маркетс АД 

3-то място: Евро - Финанс АД Доверие Обединен Холдинг 

АД получи наградата за емитент с най-голям принос за 

развитието на капиталовия пазар през изминалата година. 

Отличията за медии с най-голям и сериозен принос при 

популяризирането на капиталовия пазар през 2019 г. бяха 

присъдени на Investor.bg и Infostock.bg. 

БФБ, 14 януари 20020 

Защо SOFIX може да е сред най-добрите 

световни индекси през 2020? 

Традиционно нечетните години са много по-добри за 

индекса на сините чипове SOFIX. Поне в исторически 

план. Но както се казва - всяко правило си има 

изключения. И изключението бе 2019-та година, когато 

индексът ни завърши със загуба от близо 5% и се нареди в 

топ-10 на най-зле представящите се индекси, в година 

когато дори да избирахте сред водещите световни индекси 

със затворени очи, едва ли щяхте да сбъркате. Всъщност, 

индексът на сините чипове сериозно изостана зад 

световните тенденции. Само ще припомня, че най-

повишаващият се индекс през изминалата година бе този 

на съседна Гърция, с повишение от над 40%, близко следван от индекс от ЦИЕ - Русия. Широкият 

щатски индекс пък - S&P 500, представителен за световния капиталов пазар (допринасящ за над 

50% от пазарната капитализация), се повиши с над 28%! Тоест, пред родния индекс SOFIX 

определено е налице догонващ потенциал, който може да му помогне от групата на най-губещите, 

да влезе в тази на най-печелившите. Още един фактор би могъл да помогне за това, дори 

посредствено представяне на SOFIX след година на загуба, да го отличи сред всички останали. И 

това би било - лошото представяне на световните борсови индекси, което изглежда напълно 

логично след година на изключително представяне.  

infostock.bg, 09 януари 20020 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

06 - 10 януари 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 1 524 921.72 

Standard 2 369 663.82 

АДСИЦ 556 628.34 

Регулиран пазар -

общо 
4 500 497.53 

 

BGREIT: 13.12.2019 – 14.01.2020 

 

BGBX40: 13.12.2019 – 14.01.2020 

 

SOFIX: 13.12.2019 – 14.01.2020 

 

127.0

128.0

129.0

130.0

131.0

132.0

133.0

134.0

1
3
.1

2

1
5
.1

2

1
7
.1

2

1
9
.1

2

2
1
.1

2

2
3
.1

2

2
5
.1

2

2
7
.1

2

2
9
.1

2

3
1
.1

2

0
2
.0

1

0
4
.0

1

0
6
.0

1

0
8
.0

1

1
0
.0

1

1
2
.0

1

1
4
.0

1

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

1
3
.1

2

1
5
.1

2

1
7
.1

2

1
9
.1

2

2
1
.1

2

2
3
.1

2

2
5
.1

2

2
7
.1

2

2
9
.1

2

3
1
.1

2

0
2
.0

1

0
4
.0

1

0
6
.0

1

0
8
.0

1

1
0
.0

1

1
2
.0

1

1
4
.0

1

520

530

540

550

560

570

580

590

1
3
.1

2

1
5
.1

2

1
7
.1

2

1
9
.1

2

2
1
.1

2

2
3
.1

2

2
5
.1

2

2
7
.1

2

2
9
.1

2

3
1
.1

2

0
2
.0

1

0
4
.0

1

0
6
.0

1

0
8
.0

1

1
0
.0

1

1
2
.0

1

1
4
.0

1

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


 

 

 

стр. 8 от 14 

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000 

тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/ 

Брой 2 (389) / 16 януари 2020 Камара на професионалните оценители 

 

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF привлече нови 2,5 млн. лв. от чужди 

инвеститори 

Нови чуждестранни институционални инвеститори записаха 2,6 млн. нови дяла в българския ETF 

върху SOFIX на стойност 2,5 млн. лв., съобщиха от УД Експат Асет Мениджмънт. Това е станало 

в края на декември 2019 г. и на 7 януари 2020 г. след засилени обороти на Франкфуртската борса. 

Екипът на Експат Асет Мениджмънт продължава със своите усилия за популяризиране на 

българския капиталов пазар, както и за търсене на нови инвеститори и дистрибутори за своите 

ETF-и в цяла Европа През септември 2019 г. чужди инвеститори записаха 410 000 дяла от Expat 

SOFIX ETF, след публикуван доклад за родния капиталов пазар. През януари и март 2019 г. 

фондовете за основните индекси на Хърватия и Словения получиха вложения от по 3 млн. лв. През 

последните три седмици чуждестранни инвеститори вложиха общо 6,1 млн. лв. в ETF-ите на 

Експат, сред които в индексния фонд за България 2,5 млн. лв., за Румъния 2,5 млн. лв., за Чехия 

500 хил. лв. и за Унгария 544 хил. лв.. 

investor.bg, 09 януари 20020 

10 години след кризата - къде е SOFIX а къде е S&P 500? 

На пазарът се търгуват очаквания нали... Поне така ни казват! Или ако погледнем представянето 

на SOFIX през изминалата година и това на S&P 500, то очакванията за ръста на печалбите на 

първия, би следвало да са далеч по-лоши от тези при широкия щатски индекс. За последните 11-

години, от дъното по време на финансовата криза, индексът на сините чипове SOFIX се е повишил 

със 125%. За същия период, широкият щатски индекс е нараснал 387%, или малко над три пъти 

повече от представянето на родния бенчмарк. И възниква въпросът дали представянето на 

печалбите на родните компании е било толкова по-лошо от това на най-големите щатски 

компании, което да предопредели подобна разлика? За разглеждания период печалбите на родните 

компании се повишават с над 50%, въпреки сериозния спад при някои компоненти с голяма 

тежест. Това се случва при далеч по-голям ръст на приходите - повишили се от над 144.2%. Още 

по-добри са данните за изминалата година, когато печалбите за първите девет месеца на годината 

нарастват средно с 19.4%, при ръст на приходите от дейността от 34%. Започваме с първото 

деветмесечие на миналата година. През третото тримесечие на 2019 година, печалбите на 

компонентите на индекса S&P 500 се свиха минимално, а приходите нараснаха с под 3% на 

годишна база. На годишна база за първите девет месеца на годината печалбата на компонентите на 

широкия индекс са се повишили с около 10%, а продажбите на най-големите щатски компании - с 

около 5%. Доста по-слаби резултати от тези на SOFIX. Но както казах вече, на пазарите се 

търгуват очаквания... Или пък не! Защото прогнозите на анализаторите за първото тримесечие на 

следващата година за печалба на компонентите на S&P 500 намаляваха непрестанно през 

последните няколко месеца, само най-вероятно, за да успеят да бъдат надминати (една хитра и 

добре измислена стратегия от Уолстрийт, която работи безотказно последното десетилетие). И тук 

един съвет към родните компании - мениджмънта на водещите компании да започнат да дава по-

масово прогнози, които най-вероятно ще са консервативни и лесно ще бъдат превишавани (да 

тестват, дали това би раздвижило пазарът). Или ако погледнем към резултатите на компонентите 

на SOFIX и S&P 500 за изминалата година, определено родния индекс не изглежда в губеща 

позиция, че да отбележи спад от над 5%, при ръст от над 28% за щатския си колега. Ако погледнем 

към следващата година, за родния SOFIX липсват очаквания от експерти. Предвид на 

представянето на индекса обаче, едва ли може да се каже, че очакванията са кой знае какви. 

Напълно обратното може да важи за S&P 500 - при доста завишени очаквания (ако се съди по 

представянето на широкия щатски индекс), резултатите едва ли ще се кой знае какви. 

infostock.bg, 08 януари 20020 

** Информацията и мненията, отразени в материалите, принадлежат изцяло на техните 

автори и не представляват официална позиция. Материалите са с аналитичен характер и 

не са съвет или препоръка за търговия на финансовите пазари. Историческото представяне 

не е гаранция за бъдещи резултати.  
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ИНВЕСТИЦИИ 

Немска фирма ще строи завод за 

преработка на отпадъци край Шумен 

Заводът за преработка на отпадъци няма да замърсява 

околната среда и ще отговаря на всички законови 

изисквания. Това съобщиха от пресцентъра на 

община Шумен. Още в началото на първия мандат са 

започнали проучванията относно възможностите за 

изграждане на такъв завод. През 2016-а година е 

получено предложение от немска фирма, която е 

закупила земя и смята да строи такова съоръжение. 

Заводът ще се реализира на два етапа. В първия етап 

на проекта ще бъдат вложени 30 млн. евро. и се 

предвижда изграждане на линия за производство на 

пелети, които ще се изнасят за Германия. Във втория 

етап, след проучване на пазара на електроенергия, ще 

бъдат изградени когенератори за производство на 

ток. 

Банкеръ, 15 януари 2020 

В "Дунарит" вдигат нов цех на мястото 

на опожарения 

Площадката на цеха за боеприпаси във военния завод 

"Дунарит", в който през септември избухна пожар, 

вече се разчиства. Предстои проектиране и 

изграждане на ново модерно производствено хале. То 

ще бъде по-просторно и удобно за работещите, но 

изцяло съобразено с вида специална продукция, 

който ще се сглобява в него. Очаква се 

възстановеният производствен цех да заработи през 

лятото, а не през пролетта, както беше планирано. 

Стойността на инвестицията е около 1,5 млн. лева, 

съобщава БНТ. В същото време разследването на 

пожара продължава в Районната прокуратура в Русе. 

"Приключиха огледите на място и ни беше разрешено 

да се заемем с възстановяването на цеха. Има едно 

неудобство, че застрахователите искат да е 

приключено следствието, за да платят. Става въпрос 

за петцифрена сума", каза пред обществената 

телевизия Петър Петров, който е изпълнителен 

директор на на завод "Дунарит" в Русе. Независимо 

от инцидента, финансовите резултати през миналата 

година на предприятието са добри. Около 80 млн. 

лева са приходите от продажби - от тях около 9 млн. 

лева е печалбата. В момента в завода работят 900 

души.  

econ.bg, 14 януари 2020 

 

Центърът на Борисовата градина 

ще се ремонтира с 12 млн. лв.  

Столичната община подготвя ремонт 

на централната част на Борисовата 

градина срещу 11,8 млн. лв. 

Реновацията ще обхване т.нар. 

историческа зона- от "Орлов мост" 

до бул. "Яворов". Предвидено е 

реконструкцията на Езерото с 

лилиите и зоната около него, 

обновяване на 30 дка алеи и 

бордюри, подмяната на стари камери 

за видеонаблюдение с нови, 

доизграждане на поливната система, 

възстановяване на тоалетната в 

горната част на градината и т.н. 

Сега, 15 януари 2020 

Център с база за спасителите ще 

изграждат на Седемте езера 

Център със застроена площ 126 

кв.м,в който ще се помещава 

контролно-информационен пункт и 

база за спасителния отряд от 

Дупница, ще се изгради в района на 

Седемтe рилски езера, обявиха от 

ръководството на Национален парк 

"Рила". Средствата - около 270 хил. 

лева, са осигурени, по ПУДОС. 

Предстои избор на фирма 

изпълнител. Сградата ще се ползва от 

екипите - така нар. рейнджъри, на 

НП "Рила", които осъществяват 

постоянен контрол и проверки в 

района на Седемте езера.  

kmeta.bg, 15 януари 2019 

Австралийската компания за 

търсене и проучване на медни и 

златни руди Raiden Resources е 

сключила четвърто споразумение в 

рамките на няколко месеца за 

придобиване на дял в проекти в 

България. Поредният договор е за 

площ "Иглика" в Източните Родопи и 

е сключен с "Болкан минерал енд 

дискавъри", която държи правата за 

проучване. Според договореното 

Raiden Resources може да придобие 

до 100% от площта при определени 

условия.  

Капитал, 20 декември 2019 
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Външен консултант ще преструктурира "Спарки Елтос" 

Външен консултант ще преговаря с кредиторите и ще търси финансиране за закъсалия ловешки 

производител на електроинструменти "Спарки Елтос". Това става ясно от уведомление на 

компанията до Комисията за финансов надзор. Консултантът е "Сердика файненшъл сървисис" на 

британския гражданин Макс Зиф, който отговаряше за оздравяването и на телевизионния 

доставчик "Булсатком". Предвижда се консултантската фирма да изготви стратегия за финансово 

и оперативно преструктуриране на "Спарки Елтос". Тя ще участва също в договарянето и 

сключването на споразумения с доставчици, банки и други кредитори и ще съдейства за 

осигуряване на ново финансиране. Това означава, че в дружеството може да влязат нови 

акционери, които да осигурят и ресурс. Към края на септември миналата година само текущите 

задължения на компанията бяха близо 80 млн. лв., като от тях почти 60 млн. лв. са към банки. Най-

големият кредитор е държавната Българска банка за развитие (ББР), която към 2017 г. имаше да 

взема 37 млн. лв.  

Капитал, 13 януари 2020 

ScaleFocus инвестира 45 млн. евро в Северна Македония  

Българската софтуерна компания ScaleFocus навлиза на пазара в Северна Македония и ще 

инвестира в свой развоен център в столицата Скопие, обявиха от организацията. В прессъобщение 

се посочва, че в следващите няколко години ScaleFocus планира да отвори повече от 300 работни 

места за софтуерни специалисти, които ще са заети с международни проекти. От компанията 

твърдят, че сред дългосрочните ѝ цели е устойчивият растеж и развитието на екипи от 

професионалисти от цяла Източна Европа. „Решението да инвестираме в нов развоен център в 

Скопие бе продиктувано от успешната ни колаборация с IT експерти от Северна Македония, 

продължаваща вече няколко години“, коментира Пламен Цеков, главен изпълнителен директор на 

ScaleFocus. Сумата, която ScaleFocus ще инвестира в рамките на следващите 5 години, е в размер 

от 45 млн. евро. 2 млн. евро са предвидени за обучение и развитие на младите таланти.  

investor.bg, 03 януари 2020 

"Керамик груп" изгражда завод за мебели за баня за 5 млн. лева 

Пловдивската "Керамик груп" - собственик на строителните хипермаркети "Алати", изгражда 

завод за мебели за баня, в който ще вложи 5 млн. лева собствени средства. Строителната част ще 

приключи в края на тази година, а производството ще започне през първата половина на 2021. 

Върху 11 хил. кв. метра застроена площ в бъдещия завод ще бъдат разположени производствени 

халета, шоурум, складове за суровини и за готова продукция, административна част. Годишният 

капацитет е за над 50 000 артикула. Новата фабрика ще гарантира близо три пъти по-висока 

производителност и по-добри условия на труд, а заетите в него ще са около 80. През миналата 

година дружеството откри в Пловдив логистична база и шоурум "Виктория керамик", 

разположени върху 12 000 кв.м площ, в които инвестира над 8 млн. лева. За 2019 оборотът на 

компанията ще надхвърли 38 млн. лева, което е ръст от близо 10% спрямо предходната година. 

Плановете за 2020 предвиждат около 41 млн. лева приходи. Заедно с предвидените 5 милиона лева 

за завода за мебели за баня инвестициите за 2020 г. ще надхвърлят 11 млн. лева, като част от тях 

ще са осигурени чрез кредити. 

Капитал, 13 януари 2020 

Откриват високотехнологичен завод за 10 млн. лева край Куклен  

Високотехнологичен завод за производство на металорежещи машини ще бъде открит през май 

т.г. край Куклен, научи "24 часа". Собственик е дружество с немски и турски капитали, което е 

вложило 10 млн. лева в предприятието, разположено върху 25 дка. В него ще работят 100 души, а 

продукцията ще се реализира на българския пазар, в Германия, Турция, Близкия изток, Южна и 

Северна Америка. Инвеститорът има три фабрики в Мюнхен, Щутгарт и Турция и изнася в над 60 

държави. Тъй като е от клас А, кабинетът е отпуснал на община Куклен 313 469 лева за 
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инфраструктурата около промишления обект. "Там ще се направят канализация и две улици. Вече 

подписахме договор за строителство. Ако времето се задържи хубаво, започваме в края на 

януари", обясни главният инженер на Куклен Тодор Лозанов. Още две големи турски компании 

преговарят в момента за закупуване на парцели край Куклен. "Едната е водеща в областта на 

логистиката, а другата възнамерява да вдигне фабрика за металообработващи машини", уточни 

инж. Пламен Панчев от "Тракия икономическа зона". По думите му районът от около Куклен се 

превръща в атрактивна дестинация за инвеститори, тъй като разполага с удобни връзки - има излаз 

на разширеното Асеновградско шосе и е близо до летището. В зоната вече са построени няколко 

завода. Лентата на последния, който е на голяма турска фирма, бе прерязана през ноември м.г. от 

премиера Бойко Борисов. 

24 часа, 13 януари 2020 

Индустриалната зона в Шумен привлича турски инвеститори 

Любомир Христов се е срещнал новия генерален консул на Република Турция г-жа Сенем Гюзел, 

съобщиха от общинския пресцентър. Визитата е била опознавателна, като са обсъдени и 

възможностите за двустранно сътрудничество. До момента г-жа Сенем Гюзел е работила в Куба, 

Париж и Варшава. Непосредствено преди да пристигне в Бургас е била началник на отдела за 

Източна Африка в Министерството на външните работи на Турция. Като генерален консул на 

Република Турция в Бургас изпълнява своите задължения от четири месеца. Близо 1 млрд. евро са 

вложенията на фирми от южната ни съседка в България, а само за първото полугодие на 2019 г. 

турски компании са инвестирали 23 млн. евро у нас. Това заяви министърът на икономиката Емил 

Караниколов при откриването на Форум "България - инвестиционна среда", който се проведе в 

средата на ноември миналата година с участието на над 150 представители на турски компании. 

Събитието тогава бе част от посещението на представители на Световния турски бизнес съвет 

(DTİK) в страната ни, както и на бизнесмени от секторите машиностроене, транспорт и логистика, 

електроника, електротехника, автомобилостроене, туризъм и други. По думите на г-жа Сенем 

Гюзел, акцентът в двустранните отношения е не само в областта на икономиката, но и в туризма и 

културата.  

Банкеръ, 10 януари 2020 

"Осъм" подмени основни съоръжения с проект за над 4 млн. лв. 

Ловешкият завод за леене на чугун "Осъм" е подменил основни съоръжения с нови по проект за 

4.1 млн. лв. Половината от инвестицията е финансирана по оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност". Проектът се изпълнява в продължение на две години и приключи в края 

на 2019 г. Най-същественото нововъведение е замяната на съоръженията за топене и разливане на 

метал с нова индукционна пещ с автоматично разливно устройство на стойност 3.3 млн. лв. 

Ловешкият завод беше приватизиран през 1997 г. и стана част от "Група Технология на металите - 

Ангел Балевски холдинг", която в момента държи 94.4% от акциите. Към същата група има още 

две работещи леярни - "Алуком" за алуминиеви отливки в Плевен и врачанската "Центромет" за 

центробежно леене на продукти от чугун и стомана за различни индустрии. Двете предприятия 

също са подменили част от оборудването си с проекти по европейската програма. Общите 

инвестиции на трите дружества са 12 млн. лв., от които 7 млн. лв. са собствени средства. В "Осъм" 

работят около 220 души. През 2018 г. приходите от продажби на компанията намаляха с 30% до 

13.5 млн. лв., печалбата също спадна до 92 хил. лв. Сред големите клиенти е Deutsche Bahn, с 

която компанията има тригодишен договор за доставка на детайли за железопътната 

инфраструктура на Германия.  

Капитал, 09 януари 2020 
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АНАЛИЗИ 

10 г. след създаването им: Бизнес за повече от 600 млн. лв. в държавните 

индустриални зони 

В момента работят шест, най-голям интерес привлича засега София 

Държавата направи бизнес с индустриални зони, който вече се оценява на поне 600 млн. лева и ще 

става още по-голям. А 10 години след създаването ѝ “Национална компания индустриални зони” 

набра скорост и към септември 2019 г. отчете 520% ръст на печалба спрямо година назад, или 8,17 

млн. лв. 

Основна причина за това е икономическата зона в Божурище. Инвестициите в нея са около 530 

млн. лв. Значителна част от тях идват от отворилия през 2019 г. дистрибуционен център на 

датската верига JYSK, който е най-големият на Балканите. Компанията вложи в него 200 млн. лв. 

Едни от последните продажби в зоната край столицата са на българската фирма за бяла и черна 

техника “Зора”, която инвестира 17 млн. лв. и осигурява 33 работни места, както и на “Айко”, 

която влага 15 млн. лв. за логистична база. 

“През лятото на 2019 г. подписахме окончателен  договор с високотехнологична швейцарска 

компания. Тя произвежда прототипи и детайли от силикон и пластмаса. Досега беше наемател, но 

решиха да купуват. Намират, че страната ни е стабилна, и вече са решили да построят собствено 

предприятие”, разказва директорът на НКИЗ Антоанета Барес. По думите ѝ интересът към зоната е 

постоянен, дори първата компания там – германската “Бер-Хелла Термоконтрол”, направи 

разширение. Тя има производствени съоръжения и център за научноизследователска и развойна 

дейност за автомобилни компоненти. JYSK също има опция за разширение. 

Близостта до София и развитата инфраструктура са основните предимства на София – Божурище. 

“В момента работим по осигуряването на допълнителната пътна връзка от продължението на бул. 

“Царица Йоана” до зоната за редуциране на трафика по бул. “Европа”. 

Божурище се разрасна, много хора започнаха да живеят там, купуват имоти, за да са близо до 

работата си. Когато една община избере да има индустриална зона, се повишава и качеството на 

живот в нея. Започват да се плащат по-високи данъци, хората имат работа, развива се 

конкуренцията. Не говоря само за нашите зони, това важи и за тези, които се развиват като 

публично-частно партньорство или частни компании изграждат инфраструктурата, както е в 

Пловдив и Шумен. В Шумен зоната се развива изключително добре”, твърди Барес. 

В икономическата зона София-Божурище се очакват и нови инвестиции. В момента се водят 

преговори с немска компания, която иска да построи център за обучение на кадри за работа със 

скелета, както и модерна логистична база. 

Друга фирма от Германия, която вече е в зоната, планира да разшири дейността си и да изгради 

ново архивохранилище. Българска компания има намерение да направи производствена база в 

сферата на фармацевтичната индустрия. 

Интерес има и от инвеститори извън Европа. Индийска компания иска да построи завод за 

хранителни добавки край София. Тя тепърва ще стъпва на европейския пазар и е избрала да го 

направи през България. Азербайджанци имат желание да произвеждат капки за очи. 

“Ние доста активно се промотирахме в последните две години, правихме бизнес форуми в 

Арабския свят. В Индия над 30 фирми чакаха за среща. Интересуват се от работна ръка, цена на 

строителство, на ресурси, за да си направят разчети колко би им струвало една инвестиция”, 

обяснява Барес. 

Именно заради оживлението в зоната в Божурище сред плановете на компанията за тази година 

влиза изграждането на занималня за деца, както и спортна площадка. Например в парковата среда 

ще се обособи място с пейки и стрийт фитнес. 

mailto:office@kpo.bg
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Приходите от печалбата ще се вложат в изграждане на инфраструктура в индустриалните зони на 

НКИЗ и в другите градове, защото това е основното, което гледа един инвеститор при избора на 

локация. 

В момента работещи зони освен в Божурище има и в Бургас, Варна, Русе, Видин и Свиленград. В 

последните три по-голямата част от компаниите са под наем. 

В момента се водят преговори с корейска компания от хранително-вкусовата промишленост за 

зоната в Русе. Там вече оперира австрийска фирма от същата сфера, която иска да разшири 

производството си, както и предприятие, което произвежда 80-тонни самоходни мобилни кранове. 

Тя изнася 100% от продуктите си в Европа, САЩ, Канада и др. 

За Видин интерес проявява компания, която ще произвежда слънчоглед и продукти от него. 

В същото време тайванска фирма оглежда терените в Свиленград. “Наскоро към зоната ни във 

Варна прояви интерес бизнесмен от Тунис, който иска да има излаз на Черно море. Той прави 

зехтин по специална технология с билки и иска да изнася за руския пазар и базата му да има 

достъп до Черно море и морски транспорт”, допълва Барес. Там все още няма много компании и в 

момента се работи по придобиването на нови терени. 

С новия закон ще се облекчат инвеститорите 

Новият Закон за индустриалните зони предвижда насърчителни мерки за инвеститорите, ускорени 

процедури и по-ниски такси за административни услуги, казва Антоанета Барес. 

Идеята е, че ако НКИЗ вече е извървяла някои процедури по урбанизирането на територията, това 

може да се ползва от инвеститорите и да не се налага някои от тях да се извършват още един път. 

За националната компания изключително важно е и законът да дефинира ясно понятието 

индустриална зона/парк, както и признаците, които характеризират една територия като такава – 

например изградена или в процес на изграждане довеждаща техническа инфраструктура, одобрен 

и влязъл в сила подробен устройствен план с предназначение на територията за производствени, 

складови и други сходни дейности, минимална площ, достъп до републиканска пътна мрежа и др. 

Тъй като не всеки терен с предназначение за индустриални и складове дейности е индустриална 

зона. 

“В такъв случай трябва и изрично да се регламентира правото на собственост върху 

инфраструктурните обекти, изградени на територията на зоната. Законът трябва да предвижда 

възможност инфраструктурата да бъде собственост на лицето, което я управлява и поддържа 

зоната”, казва Барес. Тя обяснява, че и в момента собственикът на зоната на практика управлява 

общите части. 

24 часа, 13 януари 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. ВЗЕМАНЕ НА КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ. 

КОГА: 29 януари, 2020, 09:15 - 17:45 ч. 

КЪДЕ: София, хотел Будапеща 

 ОБУЧЕНИЕ „ПОЕТАПНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦАИС „ЕОП“. ПРАКТИЧЕСКИ И 

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“ 

КОГА: 10 февруари, 2020, 09:30 - 17:30 ч. 

КЪДЕ: Хотел Хемус, София 

 ОБУЧЕНИЕ „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА“ 

КОГА: 12 февруари, 2020, 09:30 - 17:30 ч. 

КЪДЕ: Хотел Хемус, София 

 МЕЖДУНАРОДНА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОГА: 13 февруари, 2020, 08:45- 15:30 ч. 

КЪДЕ: Хотел Балкан, София 

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ / ДИРЕКЦИЯ“ 

КОГА: 19 февруари, 2020, 09:15 - 17:45 ч. 

КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92 

 ИЗЛОЖЕНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ (SMART CITIES)“ 

КОГА: 7 - 9 април 2020, 10:00 - 17:30 ч. 

КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147 

 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
http://seminari365.com/upravlenie-na-stresa-i-prevenciq-vzemane-na-klyuchovi-resheniq/29-01/260#/
http://eventspro.bg/sabitie/poetapnoto-vavejdane-na-tsais-eop-prakticheski-i-pravni-problemi-pri-vazlaganeto-na-obshtestvenite-porachki/
http://eventspro.bg/sabitie/poetapnoto-vavejdane-na-tsais-eop-prakticheski-i-pravni-problemi-pri-vazlaganeto-na-obshtestvenite-porachki/
http://eventspro.bg/sabitie/finansov-analiz-za-menidjari-podobryavane-na-finansovoto-sastoyanie-i-rezultatite-ot-deinostta-na-firmata/
http://eventspro.bg/sabitie/finansov-analiz-za-menidjari-podobryavane-na-finansovoto-sastoyanie-i-rezultatite-ot-deinostta-na-firmata/
http://kpo.bg/wp-content/uploads/2018/06/Programme_02_2020BG1.pdf
http://eventspro.bg/sabitie/upravlenie-na-ekip-i-upravlenie-na-otdel-direktsiya/
http://eventspro.bg/sabitie/inteligentni-gradove-smart-cities-izlojenie-i-konferentsiya/

