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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
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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Американската Woodward продава част от 

българския си бизнес 

Американската Woodward ще продаде част от българския 

си бизнес. Това ще стане като пакет от сделка за дейността 

със системи за възобновяема енергия, чиито активи са 

разположени основно в Германия, Полша и България. Това 

става ясно от съобщения на базираната във Форт Колинс, 

Колорадо, Woodward. Купувач е филиал на европейската 

инвестиционна група Aurelius, който ще плати 23.4 млн. 

долара за бизнеса. Сделката се очаква да приключи до 

няколко месеца. От местното дружество "Удуърд 

България" не коментират продажбата, но от официалната 

информация се разбира, че става дума за малка част от 

дейността в страната. Основните приходи на софийското 

предприятие идват от производството и продажбата на 

компоненти за авиоиндустрията. Окончателното 

споразумение е сключено на 31 януари 2020 г. и засяга 

продажбата на активи, свързани с бизнеса със системи за 

възобновяема енергия и защитни релета, който формира 

приблизително 80 млн. долара от продажбите за 

финансовата 2019 г., съобщават от Woodward. Това е 

значително малка част от бизнеса на американската група, 

която произвежда също изделия за авиационната и 

военната промишленост, нефтената индустрия, 

енергетиката, транспорта и др. и която има 2.9 млрд. 

долара приходи за последната година.  

Капитал, 05 февруари 2020 

Руска компания купи бизнеса на Hyundai 

Electric в България 

Hyundai Electric & Energy Systems Co. Ltd. продаде 

българското си дъщерно дружество Hyundai Heavy 

Industries Co. Bulgaria AD на руската "СВЕЛ Груп". 

Новината за сделката съобщи германската компания CMS, 

чието българско представителство е било консултант по 

сделката. Hyundai обяви през декември м.г., че търси 

купувач на завод при цена от 24.5 млн. долара. Финалната 

стойност на сделката обаче не е обявена. Като причина за 

продажбата беше посочено, че компанията продължава с 

продажбата на чуждестранни активи, за да подобри 

финансовата си структура.  

economic.bg, 04 февруари 2020 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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 „Нова“ получи разрешение да купи останалата част от „Нет Инфо“ 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД да 

придобие и останалите 30% от „Нет Инфо“ АД. В мотивите към решението се посочва, че сделка 

не би могла да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, както и да 

застраши в значителна степен конкуренцията на медийния и на рекламния пазар. В хода на 

проучването Комисията е установила, че на пазара на интернет реклама участниците в сделката 

имат общ дял в границите 10-20% за периода 2017 – 2018 г., изчислен на база реализирани 

приходи. Понастоящем „Нет Инфо“ АД се явява един от основните български участници на пазара 

на интернет реклама на територията на страната, въпреки отбелязаното известно понижаване на 

пазарния дял за 2017 г. Анализираните от Комисията данни сочат, че клиентите на дружеството 

паралелно използват глобалните възможностите и предимства за реклама на световните интернет 

медии. Предвид това обстоятелство, пазарните позиции на придобиваното предприятие са 

несъизмерими с тези на големите международни сайтове като Facebook, Google и Youtube, които 

акумулират около 60% от рекламните приходи на интернет пазара. 

economic.bg, 04 февруари 2020 

Ножарската фабрика „Терна“ във Велико Търново обявена за продан 

Синдикът на фалиралата ножарска фабрика "Терна" във Велико Търново я обяви за продажба за 8 

милиона лева. Дружеството е работило 94 години преди да бъде обявено в несъстоятелност.  На 6 

търга с тайно наддаване, насрочени за 10 февруари, синдикът на дружеството Росица Томова е 

обявила за продажба активите на фалиралото дружество. Търсят се купувачи на 28,4 декара терени 

с 24 производствени и складови бази във Велико Търново, както и на имоти в селата Буковец и 

Горна Студена.  Последният собственик на фабриката беше Румен Биков, бивш министър на 

промишлеността в правителствата на Филип Димитров и Любен Беров.  Дружеството 

произвеждаше над 600 вида ножове и прибори за хранене и беше от структуроопределящите за 

Великотърновския регион. Обявено е в несъстоятелност от края на 2017 година. Активи на 

ножарската фабрика продаваха и частни съдебни изпълнители.  Освободените работници и 

служители са с изплатени обезщетения, няма жалби в Инспекцията по труда, посочиха от 

контролното ведомство. 

topnovini.bg, 03 февруари 2020 

Известна пловдивска фирма стои зад "Супер Караджалово" 

Мегасделка за над 100 милиона евро в Пловдивско е на финала. Продава се соларният парк край 

Караджалово, който е не само най-големият в България, но и на Балканите. Купувач е австрийско 

дружество Enery Development, съобщи capital.bg през уикенда. Слънчевата централа в 

първомайското село е разположена на над 100 хектара и е с над 214 000 соларни модула. Заради 

мащабите си проектът стана популярен с кодовото име "Супер Караджалово". Пиковата му 

мощност е 60.4 мегавата. Той бе официално открит през 2012 година и има интересна история. 

Огромният терен в Първомайско бе закупен доста преди това от “ЗБЕ Партнерс” - дъщерна фирма 

на пловдивската “Сиенит”. Първоначално идеята беше там да се изгради индустриална зона, но 

след няколко безуспешни опита, инвеститорите преминаха към план Б – извадиха всички 

необходими разрешителни за изграждането на соларен парк и след това продадоха дружеството. 

Така първият купувач бе американската компания SunEdison, подразделение на MEMC. 

Марица, 03 февруари 2020 

Големият хасковски строител АБ ще има нов собственик 

Дружеството "Валирион" иска да купи "Пътна сигнализация - България". Новината за планираната 

сделка, за чието одобрение трябва да се произнесе Комисията за защита на конкуренцията, между 

тези на пръв поглед непознати компании не би трябвало да предизвика кой знае какво вълнение. 

Според Търговския регистър първата се занимава със строителство основно (но и много други 

дейности), а втората - с производство, продажба и монтаж на пътни знаци, светофари и т.н. Зад 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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съобщението обаче се крие далеч по-голяма промяна. "Пътна сигнализация - България" е 

собственик на редица компании, сред които и строителната АБ. Последната е с приходи над 31 

млн. лв. за 2018 г., над 250 служители и също печели големи обществени поръчки за строителство. 

Компанията през 2016 получи спасителен заем от държавната ББР, като тогава беше собственост 

на близките до ДПС Телят Хасан и Станимир Милев, а в сектора се сочеше за близка до Делян 

Пеевски.  Купувачът - "Валирион", пък има далечни връзки с една от най-големите строителни 

фирми, "Хидрострой", което също през 2016 г. купи друга компания, считана за владение на 

Пеевски - "Водстрой 98". Собственикът Велико Желев обаче отрече пред "Капитал" да има нещо 

общо с покупката. 

Капитал, 03 февруари 2020 

Заради дългове продават на безценица фабрики във Великотърновска 

област 

Заради натрупани задължения частни съдебни изпълнители са обявили за продажба две фабрики 

във Великотърновска област. Една от тях е административната сграда на “Сиконко – Агрия” в 

Полски Тръмбеш. В момента обявената цена е 86 400 лв. и е намалена с около 4000 лв. спрямо 

декември м.г. Имотът представлява четириетажна сграда с разгъната застроена площ от 1595 кв. м. 

Продажбата е заради удовлетворяване на вземания на “Хета Асет Резолюшън България” ООД и 

Териториална дирекция на НАП – София. Години наред “Сиконко – индустриално 

предприятие”АД беше структуроопределящо за икономиката в региона. В него се произвеждаха 

метални конструкции за нуждите на строителна фирма “Сиконко-Билдинг” в София и на дограма 

от висококачествена дървесина за износ и вътрешния пазар. Втората фабрика, обявена за публична 

продан, е работилница в Поликраище с площ от 360 кв.м. Тя се продава заедно с дворно място, а 

общата обявена цена за имотите е в размер на 86 427 лв. Освен двете фабрики за продан са 

обявени търговски помещения, складове, магазини, земеделска земя и апартаменти на длъжници 

към финансови институции и към държавата.  

Янтра, 03 февруари 2020 

3-годишната софийска компания, която струва над 37 млн. долара 

Стотиците създадени стартъп компании в България получиха силен позитивен пример - двама 

техни колеги, финансирани от ангел и фонда за рискови инвестиции Eleven успяват да продадат 

компанията си за десетки милиони на американско дружество. Новината накратко: Yotpo придоби 

софийската SMSBump, която разработва платформа за SMS маркетинг. Нейни основатели и 

мажоритарни собственици са Михаил Стойчев и Георги Петров. Цената на сделката не е публично 

оповестена, но според източници на "Капитал" оценката е над 37 млн. долара, което я прави 

третата най-голяма софтуерна сделка за българска компания и най-голямото придобиване на 

стартъп, в който е инвестирал български фонд за рискови инвестиции. Основателите Михаил 

Стойчев и Георги Петров имат дългогодишен опит в сферата на електронната търговия.  

Капитал, 31 февруари 2020 

Трите БДЖ-та стават две до октомври 

До края на октомври сегашните две дружества за пътнически и товарни дружества от ЕООД-та ще 

се превърнат в ЕАД. Вероятно шапката им „Холдинг БДЖ“ ще се влее в пътническото дружество 

или ще остане самостоятелно, обяви транспортният министър Росен Желязков на изслушване в 

ресорната комисия. „Завършихме 2019-та с добра тенденция и противоречиви резултати“, смята 

Желязков и допълни, реорганизацията в железниците е започната и предстои анализ на активите 

от одиторите на дружествата. Холдингът ще се „изчисти“ от всички оперативни активи които ще 

бъдат прехвърлени на двете бъдещи ЕАД-та. „Железниците ползват сръбски модел за 

преструктурирането си“, обяви шефът на холдинг Никола Василев. Ненужните на дружествата 

активи ще бъдат под шапката на холдинга, които ще ги разпродаде. 

Монитор, 30 февруари 2020 

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

Евростат: Българите с най-ниска 

минимална заплата в ЕС 
Към 1 януари 2020 г. 21 страни членки на ЕС имат 

национална минимална заплата – единствено Дания, 

Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция нямат. 

Месечните минимални заплати като цяло са под 600 евро 

на изток и над €1500 в северозападната част на ЕС, се 

посочва в публикувани в понеделник данни на 

европейската статистическа служба Евростат. Страните, 

които имат минимално заплащане, може да бъдат 

разделени на три основни групи. През януари 2020 г. 

България има най-ниската брутна минимална заплата в ЕС 

(312 евро). Девет страни членки, предимно в Източна 

Европа, следват с минимални заплати между 400 и 600 

евро месечно: Латвия (€430), Румъния (€466), Унгария 

(€487), Хърватия (€546), Чехия (€575), Словакия (€580), 

Естония (€584), Литва (€607) и Полша (€611), предава 

БНР. В пет други държави, разположени предимно в 

южната част на ЕС, минималната заплата варира между 

700 до малко над 1000 евро: Португалия (€741), Гърция 

(€758), Малта (€777), Словения (€941) и Испания (€1 050). 

В останалите западни и северни членки заплатата е над €1 

500 месечно: Франция (€1 539), Германия (€1 584), Белгия 

(€1 594), Нидерландия (€1 636), Ирландия (€1 656) и 

Люксембург (€2 142). За сравнение федералната месечна 

минимална заплата в САЩ към януари 2020 г. е 1 119 евро 

Монитор, 05 февруари 2020 

Скоро лихвите по депозитите ще са 

отрицателни  
Лихвите по спестяванията на домакинствата продължават 

да падат и все повече да доближават нулата, докато 

бизнесът от известно време вече си плаща, за да си държи 

парите в банка. През последния месец на 2019 г. средната 

лихва по новооткритите депозити в левове на 

домакинствата е паднала до 0.17%, показва статистиката 

на БНБ. Година по-рано тя е била 0.21%. По старите 

влогове средната лихва за една година се е понижила от 

0.25% на 0.21% Проверка показва, че в момента 

максималната годишна доходност за 12-месечен депозит 

от 10 000 лв., която може да се получи, е около 80 лв. 

Такава обаче се предлага само от две банки. Отчетената 

през декември средна лихва от 0.17% означа, че за 

стандартен срочен депозит от 10 000 лв., годишната 

доходност е около 18 лв., от които трябва да се приспаднат 

1.50 лв. данък. Ако се пропусне датата на падежа обаче, 

при теглене на сума от сметката, се губи част от 

доходността, а банката си начислява такса между 0.3% и 

0.5% върху размера на теглената сума.  

Сега, 03 февруари 2020 

05.02.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.77030 BGN 

1 GBP = 2.30423 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.02.2020  

 

ПЧИ: 36.7 млн. EUR, ное 2019 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към септ 

2019, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 5.9%, дек 2020 
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Министерството на финансите очаква излишък от малко над 841 млн. лв 

през януари  
Излишък от малко над 841 млн. лв. по консолидираната фискална програма (КПФ) през януари 

очаква Министерството на финансите на база на предварителните данни и оценки по 

изпълнението на КФП, съобщава пресцентърът на министерството. Приходите, помощите и 

даренията по КФП за януари 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 3,7 млрд. лв., което е 8% от 

годишния разчет. Равнището им е близко до отчетеното за същия период на миналата година. 

Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо предходната година 

със 118,1 млн. лева. Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на 

България в бюджета на ЕС) за януари 2020 г. са в размер на 2,9 млрд. лв., което е 6,2% от 

годишния разчет. Разходите за същия период на предходната година са били в размер на 2,7 млрд. 

лв. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 януари 2020 г. от 

централния бюджет, възлиза на 187,3 млн. лв. Държавните финанси са завършили 2019 г. с касов 

дефицит от 1,14 млрд. лв., или 0,97% от прогнозния БВП, показват сметките на финансовото 

министерство. 

investor.bg, 03 февруари 2020 

България сред страните с най-голям спад на безработицата 
През декември 2019 година България е била сред страните в ЕС с най-голям спад на безработицата 

на годишна основа, сочат данните на Евростат. В България безработицата е намаляла от 4,7% на 

3,7% през декември 2019 г., следвана от Хърватия (от 7,3% на 6,4%). По-силно е понижението 

само в Гърция (от 18,5% на 16,6% между октомври 2018 г. и октомври 2019 г. Равнището на 

безработицата в еврозоната през декември е достигнало най-ниското си равнище от май 2008 г. - 

7,4%, съобщиха агенциите, цитирайки данните на Евростат. То се е понижило спрямо ноември 

(7,5%) и спрямо декември 2018 г. (7,8%). Резултатът е по-добър от прогнозирания от 

анализаторите, анкетирани от компанията за финансови услуги Фактсет (Factset), които залагаха 

на 7,5%. След като спадна под символичния праг от 10% през септември 2016 година, 

безработицата в еврозоната не спира да се понижава. В разгара на дълговата криза безработицата в 

зоната на единната европейска валута достигна рекордно високо равнище от 12,1% през април, 

май и юни 2013 година. В целия ЕС показателят е бил 6,2% през декември 2019 година и бележи 

понижение спрямо предходния месец (6,3%) и спрямо декември 2018 година (6,6%). 

Монитор, 31 януари 2020 

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

безалкохолни напитки", 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 Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД София 386 541 437 366 

2 Девин ЕАД Девин 89 505 94 508 

3 Нова Трейд ЕООД Съединение - Пд 48 145 51 617 

4 Бутилираща компания-Горна баня ООД София 46 932 47 120 

5 Куадрант Бевъриджис АД Лозен - СГ 29 195 35 259 

6 ТПК-Михалково КООП Михалково 5 095 8 881 

7 Балдаран спринг АД София 6 662 8 143 

8 Парти дринкс ЕООД Йоаким-Груево 6 686 8 104 

9 Булминвекс ГБ ЕООД София 7 419 7 593 

10 Аспазия - 92 ООД София 7 326 7 415 

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

 

Компаниите с гарантиран дивидент със 

заявка за по-високо плащане към 

акционерите 
Подобрение на дивидентната доходност индикират 

компаниите с гарантиран дивидент на БФБ, показват 

публикуваните отчети в последните няколко дни. При 4 от 

компаниите гаранцията за дивидент е застъпена от Закона 

за дружествата със специална инвестиционна цел и тя е 

поне 90% от печалбата. Това са "Адванс Терафонд" 

АДСИЦ, "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ, "Фонд за 

недвижими имоти България" АДСИЦ и "Софарма имоти" 

АДСИЦ. Две дружества имат изискване за разпределяне на 

дивидент в уставите си. Това са "Елана Агрокредит" АД с 

90% и "Спиди" АД с 50%. "Българска фондова борса" АД 

пък е с мажоритарно държавно участие и като такава 

компания разпределя 50% от печалбата си като дивидент. 

Окончателните размери на дивидентите ще станат ясни 

след публикуване на одитираните отчети до 31 март 2020 

г., както и свикването и провеждането на общите събрания 

за 2019 г. до 30 юни 2020 г. 

investor.bg, 04 февруари 20020 

Манев: С таван от 2 млн. лв. за набиране на 

капитал без проспект се ограничаваме 
Идеята бизнесът да набира по-лесно капитал на Българска 

фондова борса чрез предлагане на акции до 2 млн. евро без 

проспект е задължителна стъпка в посока развитие на 

пазара, но са необходими и много други фактори в посока 

увеличаване на търсенето и привличане на малките и 

средните фирми. Това каза Виктор Манев, партньор в 

Impetus Capital, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. “Трябва 

да се работи в посока промяна културата на самите 

компании”, препоръча експертът и напомни, че чрез 

привличане на капитал от пазара може да се осигури по-

устойчиво развитие. По думите му трябва да се развива и 

културата сред инвеститорите, като Виктор Манев даде 

пример с депозитите, които са над 60 млрд лв. "Културата 

на тези хора трябва да се промени, за да разберат, че 

парите в банките са нещо прекрасно, те са защитени, но не 

носят доходност", посочи той. В Германия може да се 

набира капитал през борсата до 8 млн. евро без проспект, обясни Манев. "Ако се опитваме да 

догонваме германците, европейците, защо трябва да сме на по-бавна скорост, слагайки си таван, 

изоставаме в пъти от Германия", риторично попита борсовият експерт. 

investor.bg, 03 февруари 20020 

SOFIX забавя ръста си през януари, но остава на зелена територия 
След като през декември 2019 година основният индекс на БФБ-София SOFIX се повиши с близо 

4%, през януари измерителят на "сините чипове" регистрира ръст от малко над 1%. 

Съотношението между печеливши и губещи емисии на включените в SOFIX 15 най-ликвидни 

компании е 6:8 и една емисия без промяна. Изчисленията на infostock.bg показват, че през януари 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

27 - 31 януари 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 239 351.00 

Standard 1 300 813.00 

АДСИЦ 471 200.00 

Регулиран пазар -

общо 
7 678 404.00 

 

BGREIT: 03.01.2020 – 04.02.2020 

 

BGBX40: 03.01.2020 – 04.02.2020 

 

SOFIX: 03.01.2020 – 04.02.2020 
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и четирите водещи индекси на борсата (SOFIX, BG TR30, BGBX 40 и BGREIT) са се повишили. 

През януари 2020 година основният индекс на БФБ-София се повиши с 1.36% до 575.87 пункта. 

През декември 2019 година SOFIX отчете повишение от 3.95% до 568.14 пункта. През ноември 

SOFIX отчете понижение с 1.84% до 546.57 пункта. През октомври българският фондов бенчмарк 

отчете понижение с 2.41% до 556.84 пункта. През септември българският фондов бенчмарк се 

повиши с 0.55% до 570.58 пункта. През август основният индекс на БФБ-София отчете понижение 

с 2.28% до 567.45 пункта. През юли SOFIX се понижи с 1.21% до 580.680 пункта. През юни SOFIX 

се повиши с 0.92% до 587.81 пункта. През май основният индекс на БФБ-София се повиши с 

1.29% до 582.48 пункта. През април SOFIX се понижи с 1.51% до 575.06 пункта. През март SOFIX 

се понижи с 0.33% до 583.87 пункта. През февруари измерителят на "сините чипове" се понижи с 

0.12% до 585.82 пункта. През януари SOFIX се понижи с 1.53% до 586.54 пункта. Индексът на 

най-ликвидните компании BGBX 40 се повиши с 1.23% до 113.20 пункта през януари, след като 

отчете повишение от 2.79% до 111.83 пункта през декември. Равнопретегленият BG TR30 се 

повиши с 1.27% до 522.83 пункта през януари, след като регистрира ръст от 4.15% до 516.28 

пункта през декември. Измерителят на имотните компании BGREIT се повиши с 2.85% до 133.73 

пункта през януари, след като нарасна с 1.03% до 130.03 пункта през декември. 

infostock.bg, 03 февруари 20020 

73% от оборота на БФБ за януари - през последната седмица 
Годината не започва добре за търговията на „Българска фондова борса“ АД, като оборотът отчита 

спад с 15% на годишна база до 29,7 млн. лв. за януари 2020 г., показват изчисления на investor.bg 

на база данни на пазарния оператор. По-голяма част от оборота стана факт през последната 

работна седмица на месеца от 27 до 31 януари, когато той достигна размер от близо 22 млн. лв. - 

или 73% от общия за месеца. През 2019 г. оборотът на борсата беше рекордно нисък за последните 

18 години. Една от причината е конкуренцията на чуждите борси, които са все по-лесно достъпни 

за българските инвеститори. Също така ниската ликвидност у нас е като самосбъдващо се 

пророчество, защото отблъсква новите инвеститори и така води до още по-ниска ликвидност. 

Разбира се, на борсата ни не са листвани някои от най-големите родни компании като НЕК ЕАД, 

„Солвей-Соди“, „Аурубис“, „Уникредит Булбанк“, „Банка ДСК“ и други, което обяснява много. 

На нея се търгуват акции по-скоро на средни и малки български компании. Януари 2020 г. донесе 

и спад със 7,41% на броя сделки до 4387 трансакции. 

investor.bg, 03 февруари 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.  

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

„БМФ Порт Бургас” избира 

изпълнител на проект за 320 млн. лв. 

На днешни публични заседания пристанищният 

концесионер „БМФ Порт Бургас” ЕАД отвори 

офертите на участниците по две обществени 

поръчки от съществено значение за пристанището, 

за Бургас и за целия регион. Първата обществена 

поръчка с две обособени позиции е за „Изграждане 

на нови кейови стени на Пристанищен терминал 

„Бургас Запад“, вертикална планировка, техническа 

инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности 

в оперативната акватория и зона за маневриране.“ 

Предвидено е създаването на четири нови корабни 

места с обща дължина 810 м и максимално 

допустимо газене 15.5 м. Това включва изграждане 

на кейови стени за корабни места 25А, 26, 27 и 28. 

Четирите нови корабни места ще позволят на 

пристанищния оператор сериозно да увеличи 

капацитета на оперативната си зона, както и да 

отговори на най-съвременните технологии и 

стандарти за обработка и превоз на товари. След 

изграждането на обекта коренно ще бъде променен 

облика на Пристанищен терминал „Бургас Запад”. 

На тази обществена поръчка са се явили двама 

кандидати, притежаващи значителен опит в 

строителството на инфраструктурни обекти. 

Втората обществена поръчка, за която оферти 

подадоха трима кандидата, е с предмет 

„Доизграждане на кейова стена на 33-то корабно 

място на Пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, 

вертикална планировка, техническа инфраструктура 

и съоръжения и драгажни дейности в оперативната 

акватория и зона за маневриране.“  

economic.bg, 05 февруари 2020 

Немска банка открива IT център в 

София 

Немска компания проучва Плевен за нов завод 

Представители на ръководството на немската 

компания KAYSER Automotive Systems се срещнаха 

с кмета на Плевен Георг Спартански, за да проучат 

възможностите за инвестиции в града. Визитата 

стана факт със съдействието на експерти от 

Министерството на икономиката и Националната 

компания „Индустриални зони”, обявиха от 

общината в Града на Панорамата. Основна тема на 

разговорите бяха възможностите, които предлага 

Плевен, за инвестиции. KAYSER Automotive 

Systems се занимава с производство в автомобилния 

Paysafe ще инвестира 686 хил. лв. в 

обучение на служителите си 

Компанията за мобилни разплащания 

Paysafe обяви, че ще развива 

служителите си в България и чрез ново 

финансиране по оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014 - 

2020" в размер на почти 686 000 лв. 

Безвъзмездната финансова помощ е 

почти 341 хил. лв., а компанията 

съфинансира останалите над 345 000 

лв. за допълнително професионално 

развитие на базираните в София 

служители. 

Капитал, 05 февруари 2020 

Cargotec наема още над 170 души в 

офиса си в София 

Финландският лидер в услугите за 

управление на товари Cargotec ще 

увеличи екипа в своя глобален Център 

за бизнес услуги в София. Компанията 

планира да наеме над 170 души към 

вече над 350 души, които работят за 

нея в България. Компанията ще вложи 

близо 1 милион лева в разширяване на 

офиса си в столицата. Cargotec откри 

центъра си у нас през 2017 година, 

като в началото за нея работеха 50 

служители в офис сградата към 

"Сердика Център".  

money.bg, 31 януари 2020 

Първата зарядна станция на Tesla в 

България е готова  

Град Пловдив, х-л „Империал“. Това е 

адресът на първата зарядна станция на 

американския пионер в сферата на 

електрическите превозни средства 

Tesla Inc. в България. Supercharger е 

готов още отпреди Коледа, но все още 

не е открит официално, а колоните са 

обвити с найлони. Причината: 

компанията на Илон Мъск 

възнамерява да изчака още 2-3 

седмици с официалното анонсиране, за 

да може да го направи заедно с 

откриването на станциите си в Сърбия. 

investor.bg, 30 януари 2020 
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сектор и се интересува от наемането или закупуването на терен в страната ни за разширяване на 

своята дейност. В тази връзка участници в срещата бяха управителят и икономическият директор 

на фирма „Хоризонт Иванов” - Плевен, която предлага за целта производствени бази и площи. 

Георг Спартански представи съвременните характеристики на община Плевен и икономическото й 

състояние.  

kmeta.bg, 05 февруари 2020 

Fraport инвестира над 12 милиона лева в черноморските ни летища през 

2020 година 

Германо-българската компания концесионер на летищата във Варна и Бургас - Fraport Twin Star 

Airport Management, ще инвестира над 12 милиона лева в двете летища през 2020 година. От 

компанията съобщават, че в рамките на настоящата година предстои започването на строителните 

дейности по разширяване и рехабилитация на перона за въздухоплавателни средства, включително 

монтирането на ново перонно осветление и проектирането на нова сграда за пожарната служба. 

През първите 13 години от концесията Fraport е инвестирала над 395 милиона лева в 

инфраструктурни и технологични подобрения на двете авиосъоръжения. През 2019 година 

вложените средства са били над 8,6 милиона лева. На летище Бургас е започната поетапна 

реконструкция на перона за въздухоплавателни средства, като работите ще бъдат изпълнени в 

четири поредни години през неактивния сезон. Очаква се инвестицията по проекта да надхвърли 

14 милиона лева. По-рано през годината беше завършено и разширяването на паркинг зоната за 

автомобили с около 100 места. През миналата година на летище Варна е започнато проектирането 

на рехабилитацията и разширението на пътека за рулиране "Еко" с дължина 1 220 метра. 

money.bg, 05 февруари 2020 

"Алкомет" подготвя нова инвестиция в производството на профили 

Производителят на алуминиеви изделия "Алкомет" подготвя нова инвестиция в завода си в 

Шумен. След като миналата година компанията приключи проект за над 60 млн. лв., сега планира 

да изгради и цех за механична обработка на профили. Засега от дружеството не дават подробности 

за размер на инвестицията и сроковете за изпълнение. В същото време компанията обяви 

предварителните си резултати за 2019 г. От тях става ясно, че приходите леко намаляват заради 

по-ниските цени на алуминия. Печалбата също се понижава. В съобщение до борсата наскоро 

"Алкомет" обяви, че има инвестиционно предложение за обособяване на цех за механична 

обработка на алуминиеви профили. Той ще бъде изграден на производствената площадка в 

Шумен, като проектът ще бъде изпълнен на два етапа. Първият предвижда инсталиране на 

машини за механична обработка с цифрово-програмно управление в съществуваща сграда на 

завода. На следващия етап компанията ще изгради и специална нова сграда, в която ще бъде 

преместено новото оборудване. Проектът включва също и реконструкция и модернизация на 

локалната пречиствателна станция на пресовия цех. Планираните инвестиции ще позволят на 

компанията да разшири продуктовата си гама от пресови продукти. Данните са за 2018 година и са 

по последния подаден отчет на дружеството. Сумите са в млн. лв. "Алкомет" наскоро приключи 

тригодишен проект за над 60 млн. лв., с които беше купено и инсталирано ново оборудване и в 

трите цеха на завода - пресов, валцов и леярна. 

Капитал, 04 февруари 2020 

„Престиж-96“ прави нова производствена база за 6.5 млн. лв. 

Един от най-големите производители в хранително-вкусовата индустрия в България „Престиж-96“ 

АД ще инвестира 6.5 млн. лв. в нова производствена база в село Ледник, община Велико Търново. 

Днес компанията получи сертификат за инвеститор клас „А“, издаден по реда на Закона за 

насърчаване на инвестициите от зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Сертификатът 

беше връчен на г-жа Дарина Стоянова, изпълнителен директор на фирмата. Проектът на 

компанията цели разширяване и модернизация на производството посредством закупуване на нова 

производствена база в с. Леденик. Инвестицията се финансира със собствени средства и ще е и за 
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внедряването в експлоатация на нови производствени мощности и оборудване. В новата база ще 

бъдат открити 150 нови работни места. Икономическият заместник – министър подчерта, че 

инвестициите и разширението на производството на все повече компании е доказателство, че 

България е атрактивна дестинация за инвеститорите. Лъчезар Борисов изтъкна, че страната ни е с 

най-висок кредитен рейтинг в региона и макроикономическа стабилност, като това я превръща във 

все по-добро място за правене на бизнес. 

economic.bg, 04 февруари 2020 

"Каолин" ще инвестира 60 млн. лв. в нов завод в Дулово 

Министерството на икономиката връчи пет сертификата за инвестиции издадени по реда на Закона 

за насърчаване на инвестициите. Стойността на проектите е 83 млн. лв., като те ще разкрият над 

500 нови работни места, съобщиха от ведомството на министър Емил Караниколов. Два от 

проектите са в сферата на преработващата промишленост, два в здравеопазването и един във 

високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги. Сертификати за инвестиция клас 

"А" получиха "Каолин" ЕАД, "Никвец" ЕООД, "Търговска лига - Глобален Аптечен Център" АД и 

"Карготек България" ЕООД. "Термо Про" получи сертификат за инвестиция клас "Б". Заместник-

министърът на икономиката Лъчезар Борисов отчете като положителна тенденция увеличаването 

на броя и размера на проектите, които се реализират от чужди и местни компании. По думите му 

това е доказателство за добрия бизнес климат в България. Инвестиционният проект на "Каолин" 

ЕАД е свързан с изграждане на предприятие за производство на продукти от индустриални 

минерали в град Дулово, област Силистра. Инвестицията възлиза на над 60 млн.лв., като се очаква 

да бъдат разкрити нови 120 работни места. 

economic.bg, 04 февруари 2020 

Канализацията на Индустриална зона „Загоре“ е изградена  

Канализацията на Индустриална зона „Загоре“ е изградена напълно, предстои да бъдат изградени 

водопроводът и газоснабдяването, както и положени основните комуникации, обясни 

изпълнителният директор на зоната Радослав Танев.  „Почти готов е и паркингът, който ще бъде 

пригоден за ползване от тежкотоварни камиони. В момента цялата зона е строителна площадка, 

работи се поетапно и изпреварваме предварително заложените срокове“.  Първата копка на зона 

„Загоре“, която е разположена на 115 декара, бе направена миналата година. Вече има заявен 

интерес към парцели в нея, а по думите на Танев, се обмислят варианти за териториалното й 

разширение.  „Убеден съм, че колкото повече напредва строителството на зоната, толкова по-

интензивни ще стават разговорите с инвеститорите, което е важно за региона“, допълни още 

директорът на индустриалната зона. 

Дарик радио, 30 януари 2020 
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АНАЛИЗИ 

Защо няма реална заплаха за фиксирания курс на лева към еврото? 

Бордът е в безопасност, но начинът на комуникация и поднасяне на посланията до 

обществеността трябва да бъде преосмислен 

Няколко месеца преди очакваното становище на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 

евентуалното присъединяване на България към валутно-курсовия механизъм ERM II се заговори 

за един аспект от този процес, за който досега никой не говореше публично. 

На 25 април на сайта на списание „Икономист“ се появи текст, който разкри намеренията на ГЕРБ 

за промени в Закона за БНБ. Поправките са внесени на 23 януари от председателя на 

парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова и се отнасят за курса, при който 

България би приела еврото.  

В предложението на Стоянова е записано, че считано от датата на участие на България в 

механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism ІІ) официалният курс на лева към 

еврото е равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно параграф 2.3 от 

Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия 

етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. и членове 1.1 и 17.1 от 

Споразумение от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън 

еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия 

етап от икономическия и паричен съюз. На практика това е процедурата, по която всяка държава 

членка на Европейския съюз (ЕС) трябва да мине, за да приеме еврото.  

Припомняме, че през юли 2018 г. България стартира формално пътя си към еврозоната, като с 

писмо от финансовия министър Владислав Горанов и управителя на БНБ Димитър Радев заяви 

желанието си да влезе едновременно в т. нар. "чакалня" - механизма ERM II, и в банковия съюз. 

Еврогрупата в официално заявление потвърди тези цели, а най-различни отговорни лица, 

включително вицепрезидентът на Еврокомисията Валдис Домбовскис, посочиха като срок за това 

2019 г. Година по-късно нещата изглеждат доста по-различно. България изпълнява предписаните й 

мерки. 

Прегледът на активите на шест български банки, извършен от ЕЦБ, показа, че те отговарят на 

изискванията, като за две от тях - "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) и "Инвестбанк" - бе 

констатиран недостиг на капитал при по-негативния сценарий в стрес теста. Този негативен 

сценарий предвижда твърде невероятен развой на събитията, например повишаване на 

корпоративния данък в България от 10 до 30% в близките три години. За конкретни срокове за 

влизане в ERM II обаче изобщо не се говори. Неофициално се очаква решение да има през април.  

Важно е са да се припомни и че още през юли 2018 г. някои наблюдатели предупредиха, че в 

замяна на пълното сътрудничество на българските власти ЕК не е поела нито писмени 

ангажименти, нито е дала каквито и да било ясни гаранции за София. 

Досега, наред с всички ползи и недостатъци от влизането на България в банковия съюз и ERM II, 

никой не говореше за валутния курс лев-евро, при който ще се осъществи този процес. Повечето 

хора са с убеждението, че той ще остане непроменен. Литва и Естония, например, бяха приети с 

желания от тях фиксиран курс. 

Литва, впрочем, е последната държава, въвела еврото, а също и най-бедната от трите 

прибалтийски страни. Естония пък има бегъл опит във валутната независимост. Всъщност до сега 

само три държави с фиксирани курсове на националните си валути са се присъединили към еврото 

- Литва, Латвия и Естония. При нито една тези държави няма промяна на фиксирания курс. И 

трите обаче преживяха по-дълбок икономически спад от останалата част на ЕС, тъй като 

фиксираният курс към еврото, въведен твърде рано в процеса на подготовка за влизане в 

еврозоната, доведе до балон при някои активи. Това е заключение на ЕЦБ. Нещо повече, тесният 
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диапазон за движение на курсовете спрямо еврото усили натиска за фискална политика, която да 

осигури неподатливост на икономиките към дисбаланси, смятат от ЕЦБ. 

В България валутният курс на лева към еврото в отношение 1.95583 лв. за 1 евро е фиксиран в чл. 

29 от ЗБНБ. Според това левът е вързан към германската марка в отношение едно към едно, а след 

като Германия стана част от еврозоната курсът на лева към еврото се получава, като се умножи по 

курса, по който марката се конвертира в евро.    

Ако се абстрахираме от начина, по който промените бяха предложени – в последния възможен 

момент, тайно и с надеждата това да остане незабелязано, всъщност има две евентуални хипотези. 

Първата хипотеза 

Тя се поддържа от БНБ и Министерство на финансите и според нея всичко ще бъде наред и 

проблеми няма. 

Целта на законопроекта е да се осигури съответствие на вътрешната нормативна рамка с 

европейската нормативна рамка, регулираща административния процес и оперативните процедури 

за одобряване на валутните курсове в условията на Валутно-обменния механизъм (ERM II). Това 

съответствие е задължително условие за присъединяване към Валутно-обменния механизъм, 

допълват от Министерството на финансите. Промените се правят, за да въведем европейските 

директиви и са едно от условията нашата правна рамка да отговори на изискванията за членството 

ни еврозоната, обяснява Менда Стоянова пред в."Труд". По думите ѝ няма опасност за борда, а 

всичко останало е спекулация. 

Правителството и БНБ подписаха споразумение за условията, при които ще се водят преговори 

включването на България във валутно-курсовия механизъм ERM II, т.нар. чакалня на еврозоната. 

Първите два ангажимента в това споразумение казват точно това – курсът на лева спрямо еврото 

да остане какъвто е в момента, посочи председателят на бюджетната комисия. В този смисъл БНБ  

и МФ казват истината – процедурата не е прецедент и България не е изключение. Няма проблем с 

режима на фиксирания курс. В закона ясно е разписан режимът, който поддържа курса такъв, 

какъвто е и какъвто е определен. Ясно е и какво какво се покрива с валутните резерви, как се 

управляват те и т. н. Ясно е също така обаче, че без поправките в чл. 29 няма как страната ни да 

влезе в ERM II, тъй като това би породило правен прецедент спрямо останалите страни от 

еврозоната. 

Въпросът е какво може да се направи в този случай, защото ако не бъде вписан подобен текст, 

тогава на практика отричаме правото на страните от еврогрупата да изпълняват независимо 

правомощията си, като определят курса на еврото към националните валути. Много е вероятно, 

ако поправките не бъдат приети, устремът ни към ERM II да бъде преустановен на правно 

основание. Ето защо е много важно управляващите да помислят за вариант, при който в отделно 

решение на парламента да се даде изричен мандат на правителството, в лицето на Владислав 

Горанов като министър на финансите, според който при всяка смяна на курса България прекратява 

едностранно преговорите, както и участието си в този механизъм и банковия съюз. Просто няма 

смисъл да се плаща високата цена за членство в Банковия съюз и да се понасят всички негативи, 

породени от това, без България да има шанс да стане член на еврозоната. 

Има вариант и при който страната ни може да настоява за гаранции, че няма да се прави промяна 

на фиксирания курс. Впрочем всичко това произтича от първоначалното писмо, с което страната 

ни декларира интереса си към влизане във валутно-курсовия механизъм. Може би негативите 

около присъединяването ни към банковия съюз са една от причините от ГЕРБ да отказват да 

говорят свободно по темата, но рано или късно ще трябва да го направят, както и да вземат 

решение как точно и при какви условия това да стане, а след това да носят последиците от 

действията си. 

Втората хипотеза 

Макар и малко вероятно, има и втори сценарий, ако корекциите в ЗБНБ бъдат приети в 

предложения в момента вид. Според много експерти подобна промяна излага на недопустим риск 
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валутния курс, а такива прецеденти вече има и тогава се е стигало до девалвация на местната 

валута и обезценка на влоговете. В Словакия се стигна до ревалвация на кроната. 

В България фиксираният курс е издигнат в култ и то съвсем основателно. Именно той дава 

сигурност и финансова стабилност след събитията от средата и края на 90-те години. Въпреки че 

поправките на ГЕРБ не предполагат директна промяна на курса (той може да остане на 

фиксираното си ниво и при сегашния вариант на промени в ч.29), все пак новият текст не 

изключва промяна на курса в бъдеще. 

Какво ще се случи, ако курсът се промени на 2,5 към едно или дори 5 към едно? Макар че това е 

много малко вероятно да се случи, най-елементарното обяснение е, че тогава левовите спестявания 

ще намалеят драстично, ще бъде повишен валутният риск за банките, който пък трябва да се 

покрива с допълнителен капитал. Същите валутни рискове важат и за застрахователите, а също 

така и за търговците. Един такв вариант води до опасност от загуба на доход на фирми и създава 

несигурност на пазара. 

Разбира се, решението не е да се всява паника и да се призовават хората да от сега обръщат 

спестяванията в евро, защото е възможен и обратен сценарий. 

Подобни теоритични варианти пораждат множество въпроси, най-основният от които е можем ли 

да вярваме на правителството, че ако случайно курсът, при който България ще стане част от ERM 

II и банковия съюз, не е изгоден, то ще съумее да защити интересите на страната и ще се откаже от 

механизма? Може ли финансовият министър Владислав Горанов да устои на изкушението да бъде 

човекът, вкарал България в „чакалнята“, макар и на всяка цена? Този въпрос е много важен, когато 

се обсъжда казусът с чл. 29, защото защото всъщност мантрата „България в еврозоната“ остана 

може би единственият политически ход на ГЕРБ за печелене на доверие и по-многоброен 

електорат. От партията няма да се двоумят и ще се постараят да разпространятвсички плюсове от 

присъединяването ни към клуба на богатите. 

Вместо заключение просто ще обобщим – няма реални причина да се притесняваме за валутния 

борд, но без гаранции и сигурност за курса на лева към еврото навярно не ни трябва ERM II. Към 

момента нищо не предполага да очакваме, че еврогрупата и ЕЦБ биха избрали различен курс от 

фиксирания, вероятността това да стане е минимална, а процедурата с промяна на чл. 29 е 

задължителна. По въпроса обаче трябва да се говори, защото казусът далеч не е технически. 

Гражданите и бизнесът трябва да бъдат информирани за това, че фиксираният в момента със закон 

курс на лева на практика ще подлежи на договаряне, а членството в ERM II носи със себе си и 

някои не толкова популярни до момента рискове. 

Дали ще има сътресения и промени, зависи от възможностите на управляващите да договорят най-

изгодните за страната ни условия. И още нещо – водещите институции по тази тема трябва да 

преосмислят начина, по който комуникират и поднасят посланията, ако искат да бъдат правилно 

разбрани. 

investor.bg, 28 януари 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 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 
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