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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Нов сателитен оператор стартира в 

България на 1 юни 

Нов оператор на сателитна телевизия ще стартира 

официално на 1 юни. Проектът Neosat се разработва от 

близо две години и зад него стои Максим Заяков - 

съосновател и бивш акционер в "Булсатком", който в 

момента е монополист на пазара за сателитна телевизия у 

нас. "На всеки един пазар винаги има място за поне още 

една качествена услуга", коментира в тази връзка Заяков. 

Neosat ще ползва капацитета на спътника BulgariaSat-1, 

който бе изстрелян през 2017 г., за да разпространява 

телевизионния сигнал на "Булсатком". Заяков напусна 

"Булсатком" през 2018 г., но тогава придоби пълния 

контрол над компанията "България Сат", която притежава 

сателита. В момента се използва едва около 15% от 

капацитета на BulgariaSat-1 (клиенти са сръбски, 

германски и иракски компании). "Булсатком" пък 

продължи да разчита на досегашния си оператор Hellas Sat. 

Сега, 07 май 2020 

Банка ДСК и Експресбанк се обединиха 

успешно 

Банка ДСК и Експресбанк официално приключиха процеса 

на интеграцията си, превръщайки се в нова обединена 

банка с търговското име „Банка ДСК“. Действителната 

консолидация на двете финансови институции доближава 

Банка ДСК до челната позиция в сектора по отношение на 

активите и я превръща в лидер по размер на депозити и 

кредитен портфейл в България. Банка ДСК вече обслужва 

над 2.5 милиона клиенти, разполага с най-голямата мрежа 

от клонове и банкомати в страната, с иновативни канали за 

електронно банкиране, като същевременно предлага на 

клиентите си пълен спектър от модерни продукти и услуги. 

За да улесни клиентите на Експресбанк в процеса на 

интеграция, през октомври 2019 г. Банка ДСК създаде 

специална дигитална платформа, където те да могат да 

намират актуална и важна информация за предстоящите 

промени по продуктите, които използват. 

24 часа, 05 май 2020 

 

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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"Eвроинс" завърши сделката за беларуската ЕRGO 

"Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ) е приключила сделката за придобиването на фирмата ERGO 

Беларус, която бе дъщерна на германската ЕRGO, една от водещите застрахователни групи в 

Европа, която от своя страна e собственост на "Мюних Ру" (Мunich Re), един от лидерите в 

световното презастраховане. Това е станало след одобрението на Министерство на 

антимонополното регулиране и търговията и Министерство на финансите на Беларус, съобщиха от 

"Еврохолд", която притежава "Евроинс". През миналата година българската компания се договори 

да придобие застрахователни дружества на ЕRGO в Беларус, Чехия и Румъния. Сделките за 

застрахователите на германската група в Чехия и Румъния чакат одобрение от местните регулаторни 

органи. С новата придобивка "Еврохолд", която у нас иска да купи енергийните активи на чешката 

ЧЕЗ, но антимонополния орган не ѝ разрешава и сега се води съдебен спор, разширява присъствието 

си на европейския пазар. ERGO Беларус е специализирана в сегмента на общото застраховане 

(отговорности, имуществени, медицински, транспортни, злополуки, помощ при пътуване и др.) и е 

третият по големина частен застраховател в страната в сектор, доминиран на този етап от държавни 

дружества. 

Медия Пул, 05 май 2020 

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

Новото строителство в България забавя 

темповете през първото тримесечие 
Новото строителство на жилища в България се забавя, 

показват данните на Националния статистически институт 

(НСИ) за издадените през първото тримесечие 

разрешителни за строеж и за започнатите нови сгради. 

Броят на издадените за периода януари-март 2020 г. 

разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се 

увеличава с 8,7% на годишна база до 1 351, но е за по-малко 

жилища (спадът достига 19,3% до 6 317 жилища) с по-

малка разгъната застроена площ (РЗП) – тя намалява с 21% 

до малко под 815 300 кв.м. Това предполага, че са издавани 

повече разрешителни за еднофамилни къщи – тенденция, 

която беше видима при предишната криза. Що се отнася до 

започнатите жилищни сгради и жилища, те също са по-

малко, показват данните. През първото тримесечие е 

започнато строителството на 847 нови жилищни сгради с 4 

454 жилища в тях, основно концентрирани в най-големите 

градове спрямо 871 сгради с 4 481 жилища в тях година по-

рано. 

investor.bg, 05 май 2020 

Финансовото министерство отчете 1.58 

млрд. лв. бюджетен излишък 
На база на предварителни данни и оценки към април 2020 

г. се очаква превишението на приходите над разходите по 

консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в 

размер на 1.58 млрд. лв. (1,4 % от прогнозния БВП), обяви 

Министерството на финансите. Според оценките на МФ 

бюджетното салдо се влошава номинално с 1.1 млрд. лева 

спрямо същия период на 2019 г., когато е отчетен излишък 

в размер на 2.699 млрд. лева. Обяснението за намалението 

е, че се отчита забавяне в приходите поради негативните 

ефекти от кризата, както и от удължаването на сроковете на 

плащането на данъци от бизнеса.  Съпоставено с първите 

четири месеца на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи 

по консолидираната фискална програма към април 2020 г. 

се свиват с 875,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи 

нарастват с 358,5 млн. лева.  В приходната част на 

консолидираната фискална програма се отчита забавяне 

основно при корпоративните и други данъци, ДДС от внос 

и приходите от такси. Към края на април се прогнозира 

приходите в бюджета да са 14.65 млрд. лева.  Разходите са 

в размер 13.07 млрд. лева. За сравнение към края на април 

2019 г. те са били в размер на 12.47 млрд. лева. 

Банкеръ, 04 май 2020 

 

 

07.05.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.80377 BGN 

1 GBP = 2.24653 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.05.2020  

 

ПЧИ: 24.3 млн. EUR, фев. 2020 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към дек 2019, 

% промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 6.7%, март 2020 
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Производствените цени намаляват с 2.6% през март  
Общият индекс на цените на производителите в индустрията намалява с 2.1% през март 2020 г. в 

сравнение с предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Намаление е 

регистрирано в преработващата промишленост (с 2.6%), в добивната промишленост и в 

производството и разпределението на електроенергия, топлина и газ, с по 1%. В преработващата 

промишленост се наблюдават по-ниски цени на производителите при производството на основни 

метали (с 0.6%) и при производството на изделия от други неметални минерали (с 0.4%). По-голямо 

увеличение на цените бе регистрирано в производството на каучукови и пластмасови изделия и в 

производството на медицински и медицински изделия (с по 0.7%). Общият индекс на цените на 

производителите в промишлеността през март 2020 г. намалява с 1.5% спрямо същия месец на 2019 

г. По-ниски цени са регистрирани в производството с 3.7%, докато увеличението се наблюдава в 

производството и разпределението на електроенергия, топлина и газ ( с 5.3%) и в добивната 

промишленост (с 0.2%). По-значително намаление се наблюдава при: производството на основни 

метали (с 6.8%), производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон (с 3.5%) и в 

обработката на дърво и дърво, с изключение на мебелите (с 3.3%). Увеличение на цените в 

преработващата промишленост се наблюдава в следното: обработка на кожи и производство на 

кожени изделия (с 4.9%), производство на хранителни продукти (с 4.2%) и производство на 

тютюневи изделия (с 3%). 

БТА, 04 май 2020 

Лихвите по бизнес влоговете в евро пак станаха отрицателни 
През март лихвените равнища по евровите влогове на фирмите достигнаха отрицателната средна 

стойност от -0.03%, отбелязвайки спад с 0.07 пр.п спрямо февруари, когато процентът беше 

положителен. Година по-рано тези средства са се олихвявали средно с 0.05%, показват данните на 

БНБ. Бизнесът започна да държи пари на депозит с отрицателна лихва още от октомври 2019-а, 

когато доходността падна до -0.02 на сто, като това бе прекратено временно в началото на годината. 

Средните лихви по левовите депозити за бизнеса също спадат спрямо предходния месец - до 0.02 на 

сто. При влоговете на гражданите ситуацията е подобна. През март спрямо година по-рано средният 

лихвен процент по депозитите на домакинствата в левове също се понижава - с 0.02 пр.п. до 0.12%, 

а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до 0.10%. 

Банкеръ, 30 април 2020 

Рейтинг 10 Топ фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Производство на парфюми и тоалетни 

продукти", по Печалба за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Печалба  
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Релина ЕООД  Сливница 2 865 2 143 

2 Солвекс Козметични продукти ООД   Кричим 1 928 2 070 

3 Арома АД  София 1 804 1 881 

4 Биотрейд България ООД  София 1 537 1 627 

5 Розаимпекс ООД  Пловдив 592 1 566 

6 Ревюел ООД  София 430 1 350 

7 Алтея Органикс ООД  Стара Загора 1 067 1 341 

8 Рубелла Бюти АД  Рудозем -3 550 1 321 

9 Агива ООД  Аксаково 1 332 997 

10 Пурмерул ООД  Пловдив 135 728 

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

 

БФБ отчита 11% ръст на оборота до края на 

април 
„Българска фондова борса“ АД отчита оборот от 128 млн. 

лв. за първите четири месеца на 2020 г., което е повишение 

с 11% на годишна база, показват изчисления на Investor.bg 

на база на данни от пазарния оператор. Само за април 

повишението е със 154% на годишна база до 39 млн. лв. С 

най-голям оборот за месеца до 3 май 2020 г. са „Кепитъл 

Мениджмънт“ АДСИЦ с 4,8 млн. лв., „Алтерон“ АДСИЦ с 

4,44 млн. лв., „Асенова крепост“ АД с 3,6 млн. лв., „Холдинг 

Център“ АД с 2,18 млн. лв., „Първа инвестиционна банка“ 

АД с 2,13 млн. лв., „Еврохолд България“ АД с 1,82 млн. лв., 

„Химимпорт“ АД с 1,28 млн. лв., „Родна земя холдинг“ АД 

с 1,17 млн. лв., „Слънце Стара Загора- Табак“ АД с 1,07 млн. 

лв. и „ВФ Алтърнатив“ АД с 1 млн. лв. Броят сделки от 

началото на 2020 г. се увеличава с 65% на годишна база до 

28 753. Само през април те са 7 273 при ръст със 126% на 

годишна база. В Топ 10 по брой сделки за месеца до 3 май 

2020 г. са „Първа инвестиционна банка“ АД с 1 084 сделки, 

„Химимпорт“ АД с 881, „Софарма“ АД с 478, „Доверие 

обединен холдинг“ АД с 465, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 

449, „Централна кооперативна банка“ АД с 311, „Трейс груп 

холд“ АД с 261, „Фонд за недвижими имоти България“ 

АДИСЦ с 241, „Монбат“ АД със 182 и „Градус“ АД със 153. 

investor.bg, 04 май 2020 

Как се отразява пандемията на компаниите 

от БФБ? 
Очаква се спад от 25% в икономиката у нас за второто 

тримесечие. Най-засегнати от пандемията са 

индустриалните компании. Това заяви Тихомир Каунджиев, 

портфейлен мениджър, "Карол Капитал Мениджмънт" в 

ефира на Bloomberg TV Bulgaria. Гостът коментира темата 

как COVID-19 се отрази на дружествата на Българската 

фондова борса (БФБ). "Редица компании у нас оповестиха 

своите резултати за тримесечието, други отлагат отчетите 

си целенасочено заради извънредното положение. 

Румънските компании имат предварителен публикуван 

график за общи събрания и финансови отчети", коментира 

още Каунджиев. "Софарма Трейдинг" се развива добре. 

Приходите за първото тримесечие отбелязват 20% ръст", разкри гостът. Каунджиев посочи още, че 

"Лавена" АД се представя добре и че нейната печалба се подобрява. Той отчете, че "Монбат" 

регистрира спад от няколко процента в продажбите за тримесечието. "Най-силно засегната е 

дейността на "Елхим Искра". Другото пострадало дружество е "М+С Хидравлик", чийто спад на 

печалбата е от 20%. "ХЕС" отчита спад на печалбата с 10%", добави Каунджиев. Кораборемонтен 

завод "Одесос" АД отчита ръст на приходите и печалбата, стана ясно още от разговора. 

investor.bg, 01 май 2020 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

27 април - 01 май 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 1 333 911.02 

Standard 1 229 762.26 

АДСИЦ 3 482 772.62 

Регулиран пазар -

общо 
6 226 261.09 

 

BGREIT: 06.04.2020 – 05.05.2020 

 

BGBX40: 06.04.2020 – 05.05.2020 

 

SOFIX: 06.04.2020 – 05.05.2020 
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Биткойнът - новият начин за съхраняване на стойност? 
Свидетели сме на силно поскъпване на биткойна и останалите криптовалути в среда на отрицателни 

цени на фючърсите на петрола от миналата седмица и възстановяване на щатските пазари. В същото 

време цената на златото е близо до ключово ниво на съпротива, което е възможно да предопредели 

съдбата на "жълтия метал" в средносрочен план. Биткойнът отбеляза изключително силно 

поскъпване през тази седмица, като вече се търгува при нива от близо 9 500 долара, или е на крачка 

от нов тест на ключовото психологическо ниво от 10 000 долара. Извън криптопространството 

нещата стават още по-странни, тъй като производителите на дезинфектанти ни молят да не 

инжектират продуктите им, а търговците оглеждат ваните и кухненските си съдове за възможно 

съхранение на петрол, чиято цена се срина до невиждани от десетилетия нива. Напрежението 

нараства в Европа, тъй като Италия, третата по големина икономика на ЕС, видя понижение на 

рейтинга на облигациите си до "боклук". Азиатските пазари се справят с новините за Ким Чен Ун и 

несвързаната заплаха от втора вълна от заразяване. Пазарите се въртят между облекчение, че нещата 

не са още по-лоши, и страх, че ще се влошат повече в бъдеще. От началото на годината биткойнът 

превъзхождаше индексът S&P 500 за седмица, месец и година назад, макар златото и дългосрочните 

държавни облигации да се представят значително по-добре от началото на годината. Тази седмица 

ще видим куп икономически показатели, които най-вероятно ще бъдат шокиращо ужасни, но 

фючърсите всъщност се покачиха след новината, че над 4 милиона души кандидатстват за 

обезщетения, а тази цифра, явно се оказа по-малко лоша от очакванията. От друга страна някои 

икономики ориентировъчно наблюдават някакво повторно отваряне, което се приветства и дава 

глътка въздух на инвеститорите. 

infostock.bg, 30 април 2020 

 

* 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 

Имот на "Летище Пловдив" бе даден 

под наем на "Аркад" 

Част от имот, собственост на "Летище Пловдив" 

ЕАД, да бъде отдаден под наем на ДЗЗД 

Консорциум "Аркад", разпореди правителството. 

Парцелът от 65 000 кв. м е част от малкото бивше 

"Летище Търговище", намиращо се в село 

Буховци, община Търговище. То е обособена част 

от "Летище Пловдив" ЕАД, което пък в момента е 

в процедура за концесиониране. Имотът ще се 

използва за складирането на тръби, необходими за 

изпълнението на проекта за разширение на 

газопреносната инфраструктура на 

"Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния 

(магистрален) газопровод до българо-сръбска 

граница. С решението на правителството се дава 

възможност за по-бързото изграждане на 

"Балкански поток", който е обект от национално 

значение, както и се осигуряват допълнителни 

приходи за "Летище Пловдив" ЕАД.  
Банкеръ, 07 май 2020   

"Фесто Производство" планира 

отваряне на нов завод въпреки 

пандемията 

Германският концерн Festo планира да изгради 

нов, трети завод в България. Пандемията няма да 

откаже компанията, която е сред най-големите 

инвеститори у нас от плановете ѝ, но вероятно ще 

ги забави, заяви управителят. "Имаме опит от 

кризата преди време, плановете може да се 

отложат с половин или една година, но ние вече 

имаме стратегия която е разширяване на 

производството в Източна Европа и очакваме това 

да се случи", заяви Атанасов. Плановете са той да 

бъде в близост до София. Очаква се през 

следващата година да започнат първите копки. 

Там ще се назначава нов персонал, както и ще се 

пренасочват служители от другите две локации на 

компанията. Българското дружество "Фесто 

Производство" произвежда над 1 300 вида изделия 

- сензори, кабели, скрепителни елементи и 

вентилни модули за износ. Компанията планира 

да инвестира 22 млн. лв. в България тази година - 

основно в разширение на производствени линии, 

стартиране на нови продукти, увеличаване на 

 „ВИП Секюрити“ ще 

разпространява вестници и 

списания за 4 години 

„ВИП Секюрити“ ще разпространява  

вестници и списания в продължение 

на 4 години. Това става ясно от 

решението на комисията за оценка на 

офертите в обявената на 6 март от 

„Български пощи“ процедура 

„Организиране на дейността по 

дистрибуция на печатни издания на 

територията на Република България“. 

Търсеше се дистрибутор на вестници 

и списания за 4 години с прогнозна 

стойност на поръчката 60 млн. лв. без 

ДДС. „ВИП секюрити“ беше 

единствения кандидат, който подаде 

оферта. 
24 часа, 05 май 2020  

Jumbo спира отварянето на нови 

магазини в Румъния и България 

през тази година 

Ограниченията, свързани с 

епидемията от коронавирус, са 

засегнали сериозно бизнеса на 

гръцката верига Jumbo на пазарите в 

България и Румъния. От компанията 

посочват, че мерките в двете държави 

влияят негативно върху продажбите 

ѝ, а също така може да забавят 

отварянето на нови магазините ѝ. 
news.bg, 05 май 2020 

БДЖ поръчва 10 локомотива на 

"Сименс" 

Десет умни локомотива от 

последното поколение разработки на 

германския доставчик "Сименс" ще 

поръча "БДЖ Пътнически превози", 

съобщават от компанията след 

проведени миналата седмица 

преговори с единствения кандидат в 

обществената поръчка на 

държавните железници. 

Предложението на дружеството е да 

произведе и достави машините 

срещу 55 544 816,10 лв. без ДДС или 

над 66,7 млн. лв. с ДДС. 
Дума, 04 май 2020 
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капацитета, подмяна на съоръжения. Кризата няма да засегне твърде много плановете, като 

част от инвестициите за 2020 г. вече са задействани още от 2019 г. В компанията у нас 

работят над 900 души, като над 60 от тях са назначени от средата на март досега. 
money.bg, 05 май 2020 

Прехваленият Фонд на фондовете е финансирал проекти за 126 млн. лв. 

Проекти на обща стойност 126.4 млн. лв. е финансирало за 4-годишното си съществуване 

държавното дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти в България”, по-

известно като Фондът на фондовете. Това е едва около 10 процента от средствата, с които 

дружеството може да оперира, възлизащи на около 1.2 млрд. лв. Данните предоставя 

икономическият министър Емил Караниколов в отговор на парламентарно питане на 

депутата от БСП Румен Гечев за дейността, която дружеството е развивало досега. Фондът 

започна работа през 2016 г. Той действа с част от парите, с които България разполага по 

линия на европейските фондове, като ги дава на частни икономически проекти. Това става 

по следната схема – дружеството избира чрез процедури по Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) т.нар. финансови посредници – например кредитни и финансови 

институции; посредниците получават от евросредствата, допълват ги с частен ресурс, след 

което ги предоставят на определени получатели под формата на заеми, гаранции и др. Смята 

се, че така парите стигат до проекти, които са икономически жизнеспособни, но по-трудно 

набират частен капитал – социални предприятия, стартиращи микропредприятия, 

високотехнологични компании, уязвими лица и др. Този начин на финансиране е 

алтернатива на безвъзмездната помощ, тъй като получателите трябва да върнат взетите 

пари, които на свой ред могат да бъдат раздадени отново на други нуждаещи се от 

инвестиционна подкрепа. 
Сега, 04 май 2020 

"ВМЗ"-Сопот започва производството на нов гранатомет, собствена 

разработка 

Държавното оръжейното предприятие "ВМЗ"-Сопот ще произвежда и в чужбина част от 

новата си продукция. Това съобщиха за "По света и у нас" от ръководството на компанията, 

която в момента води преговори с европейска държава - член на НАТО. Според плана на 

дружеството, съвместно с чужда компания, ще бъде произвеждан нов, разработен в 

заводите, противотанков реактивен гранатомет. Оръжието вече се произвежда и е тествано 

у нас, а БНТ беше първата телевизия, на която бяха показани резултатите от тестовете. 

Новият гранатомет е предназначен за поразяване на танкове и други механизирани 

бронирани средства, които са на въоръжение на няколко чуждестранни армии. Разработката 

е направена изцяло в България. 
БНТ, 30 април 2020 

Българи, турци и китайци искат да пробият тунела под връх Шипка 

13 фирми са кандидати да изградят срещу 267 млн. лв. без ДДС обходния път на Габрово с 

тунел под връх Шипка. Техните оферти, обединени в 7 предложения, бяха отворени вчера 

в Агенция “Пътна инфраструктура”. Сред кандидатите са големи български фирми в 

пътното строителство, обединени в консорциуми, турски компании и една китайска, които 

играят самостоятелно. В “Консорциум ПСВТ” са “Пътни строежи – Велико Търново”, 

“Хидрострой” и “Пътинженерингстрой-Т”. Чрез обединението “Шипченски проход” играят 

“Трейс груп холд” и “Алве консулт”. В “Геопът Шипка” участват “Геострой” и “Пътстрой-

92”. Българската фирма “Виа план” е подала оферта в консорциум с турската “Доуш 

Иншаат Ве Тиджарет”, която изгради метрото от “Надежда” до площад “Света Неделя” в 

столицата. Сред изцяло чуждите участници са турската “Дуйгу мюхендислик иншаат 
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туризм дъш тиджарет ве санайи лимитед ширкети”. Фирмата у нас досега се е явявала 

единствено на търга за жп линията Елин Пелин - Вакарел, който е за половин милиард лева. 

Друг кандидат от Турция е “Колин иншаат туризм санайи ве тиджарет”, която е напълно 

непозната в България. Китайската оферта е на “Чайна комюникейшън кънстракшън 

къмпани”. Тя участваше в консорциум с “Трейс груп холд” за участък от жп отсечката 

между Елин Пелин и Костенец. Проектът за тунел под Шипка се финансира от бъдещата 

програма “Транспортна свързаност 2021-2027” и трябва да направи бърза връзка между 

Южна и Северна България. 
24 часа, 30 април 2020 

„Чайкафарма“ ще строи трети завод край София 

„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД ще строи трети завод в с. Казичене край 

София. Това става ясно от документи, публикувани в Търговския регистър, във връзка с 

предстоящото общо събрание на акционерите на компанията. Покупката на имота, върху 

който ще се изгражда предприятието, е една от точките, които акционерите ще обсъждат на 

общото събрание. То е насрочено за 22 юни т.г., вижда се от обявлението, публикувано чрез 

БФБ-София. Цената на парцела и прилежащите към него сгради е 14,849 млн. лева и е 

определена от независим оценител, като оценката е подготвена и е в сила от средата на 2018 

г. Продавач е „Търговска Лига Глобален Аптечен Център“ АД. Инвестицията се планира да 

бъде завършена към края на 2022 г., а мощностите й да бъдат почти напълно запълнени към 

2026 г. при благоприятна икономическа обстановка. Предприятието се планира да увеличи 

производствения капацитет на компанията с допълнителни 500 млн. таблетки годишно от 

около 450 млн. в момента и да осигури допълнителни помещения за съхранение на 

продукцията. 
investor.bg, 30 април 2020 
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АНАЛИЗИ 

Горивата няма да поевтинеят, докато няма конкуренция в 

производството им  

Старите въпроси за цените на бензина продължават да витаят в общественото 

пространство без признаци, че скоро ще се намери някакво решение 

Темата за цените на горивата в България изглежда е неподвластна на времето. 

Ако обърнем поглед назад през последните десет години, ще видим, че въпросите „Защо 

бензинът струва толкова?“ и „Кога ще паднат цените?“ владеят общественото и медийното 

пространство през няколко месеца. Уви, и днес продължават да циркулират критики и 

обвинения за „съгласувани практики“ и злоупотреба с монопол, насочени към големите 

производители и търговци на горива. 

И въпреки че някои аспекти на темата бяха подробно разгледани от държавните органи, 

обществеността и медиите, остава съмнението, че нищо не се е променило и дебатът се е 

върнал в изходна позиция. 

В началото на март петролните пазари се насочиха към грандиозен ценови колапс, който 

продължава и в момента. Причината за това сътресение може да се търси в 

неразбирателството между Саудитска Арабия и Русия, но всъщност проблемът се корени в 

мащабното и дълбоко свиване на търсенето на горива заради разпространението на 

коронавируса, който остави затворени милиони хора по света в домовете си. 

Този спад рефлектира върху търговията на суровия петрол, което доведе до сериозен срив 

в цените на международните сортове като Брент и WTI. В крайна сметка членовете на 

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и редица други големи 

производители на петрол успяха да се споразумеят за исторически съкращения на добива, 

което за момент създаде впечатлението, че тенденцията на пазарите ще претърпи рязка 

промяна на посоката. Това не се случи и цените продължиха да падат. В средата на април 

цените на WTI преминаха на дълбока отрицателна територия, нещо, което не се беше 

случвало досега. Брент поевтиня допълнително, като цената му падна под 20 долара за 

барел. За периода от началото на май 2019 г. до 27 април тази година цената на Брент се е 

понижила с 68,19%, или от около 70 долара до 22,54 долара за барел. 

Когато беше отприщен този ценови крах на международните петролни пазари, цените на 

горивата в България известно време запазиха своите стойности. Отново бяха повдигнати 

същите въпроси – „Защо?“ и „Кога?“, а отговорът не беше по-различен от преди. Цената на 

горивата, достъпни по бензиностанциите, за пореден път беше подложена на дисекция. 

Производителите и търговците на горива у нас признаха в средата на април, че резките 

спадове на петролните пазари няма как да се отразят по подобен начин и в 

бензиностанциите. „Нещата ще се случат плавно“, заявиха представителите на индустрията. 

Какво се промени от тогава? Ако цената за литър бензин тип А95 беше 2,23 лв за литър в 

началото на март, то сега тя е 1,78 лв, което представлява своеобразен спад от около 20%. 

През това време сорт Брент е изгубил приблизително 67% от стойността си. 

Но това сравнение вероятно не е особено точно, тъй като България внася най-вече един друг 

петролен сорт – руския Урал, основен продукт на рафинерията в Бургас. 
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Руският сорт Урал, известен още като REBCO, е смесица от тежък и висококачествен 

петрол от Урал и Волжкия регион с леката суровина от Западен Сибир. Това е сорт, 

използван като основа за ценообразуване на руския петролен износен микс. 

 

Урал е основната суровина за българската рафинерия „Лукойл Нефтохим“, която от своя 

страна е и един от основните доставчици на бензиностанциите у нас и която разполага с 

капацитет за обработка на суровина от 9,5 млн. т. 

За последната година цената на Урал се е понижила с близо 68,95 долара за барел до 19,35 

долара (към 29 април), като реално това е спад в стойността му от 71,93%. До началото на 

март Урал запазва стабилни ценови стойности от около 50 долара за барел. От края на 

първата седмица на същия месец цената на бензин А95 у нас поддържат стойности от над 

2,10 лв за литър, характерни за предходните месеци. 

От началото на март, когато петролните пазари изпаднаха в сингулярност, до края на април 

цената на Урал се е понижила с 61%. През това време цената на А95 в България е отчела 

спад от 20,17%, или понижение от 2,23 лв за литър до 1,78 лв. 

Ако погледнем към Брент – положението наподобява движението на цената на Урал. 

Ако погледнем ценовите промени в периода май 2019 г.-февруари 2020 г., ще забележим 

движение на цената на Урал в диапазона 57-70 долара за барел и поддържане на ценово 

ниво на А95 у нас около 2,20 лв за литър. 

И все пак нека обърнем внимание на ситуацията на родния пазар на горива. 

Три са основните компоненти при ценообразуването на горивата на пазара – данъци, цена 

на петрола и оперативни разходи. В този „микс“ цената на петрола е единствената силно 

променлива величина, тъй като стойността на суровината се изменя непрекъснато на 

международните пазари. Тя съставлява 40% от крайната цена, като още 40-45 се приписват 

на ДДС и акцизи. Останалите 15-20% представляват разходите за преработка на горивото и 

за дистрибуция, като тук трябва да бъде поместена и печалбата. Приблизително 5% от 

последния компонент представляват печалбата за търговеца/производителя. Реално 

погледнато, за да се понижи цената на крайния продукт, движението се извършва в рамките 

на тези 5%. 

Липсата на силна конкуренция в страната при производството и съхранението на горива е 

основна причина за невъзможността за постигане на максимално ниски цени. 

Това много ясно може да се види в мащаб Европа и Европейски съюз. Ако погледнем 

чистите цени на бензин А95 за 27 април в различните страни в ЕС (без ДДС и акциз), ще 

видим, че по този показател в България цената е по-висока от тази в страни като Белгия, 

Чехия, Финландия, Франция, Германия и Полша. В същото време цената на бензина у нас 

с включени ДДС и акциз е една от най-ниските в блока, като в това отношение ни 

изпреварва единствено Унгария. Какво значи това накратко: при чиcтa ценa нa горивaтa cе 

нaреждaме cред cтрaните c по-cкъпо гориво, докaто при ценa c добaвени дaнъци ценaтa ни 

е еднa от нaй-ниcките.  

Ако погледнем компонентите в ценообразуването на дизела в Европа, България отчита най-

ниска стойност при акцизите и една от най-ниските стойности на компонента ДДС по данни 

на Европейската комисия, достъпни на сайта Oil Bulletin.  

При ценообразуването на бензина А95 в Европа страната ни също предлага едни от най-

ниските стойности на компоненти „ДДС“ и „акцизи“. 
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При един бърз поглед върху търговците на горива у нас може да видим, че по отношение 

на средните цени на бензин А95 за месеца най-високи стойности държат веригите на Shell, 

Lukoil, Petrol, OMV, Eko и AVIA. Подобно е положението и на седмична база. При средни 

цени от 1,78 лв за литър въпросните търговци продават А95 в ценовия диапазон 1,82-1,95 

лв за литър. 

Lukoil България е компанията, която придобива рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ 

през 2005 г. и държи по-голяма част от акцизните складове за горива в страната. Компанията 

често е обвиняване в умишлено забавяне на понижението на цените на горивата, когато 

петролните котировки в глобален план се понижат драстично, докато при по-рязък ръст на 

международните петролни цени горивата в България поскъпват моментално. 

Търговците обясняват това „явление“ с особеностите на фючърсните договори. Когато в 

периода от закупуването на определено количество петрол до неговото рафиниране и 

пускане на пазара на дребно се стигне до ситуация на сериозно покачване на петролните 

цени, крайният продукт веднага отразява тяхното движение. Ако се получи обратното – по-

значимо поевтиняване на петрола, цените на горивата задържат по-дълго време предишните 

си ценови нива преди да се понижат, тъй като търговците търсят печалба, с която да закупят 

следващ товар. 

Въпреки това съществуват много критици на политиката на Lukoil, някои от които 

обвиняват компанията в умишлено „надуване“ на цените на горивата чрез завишаване на 

реалните разходи за дистрибуция и застраховки. 

В същото време от компанията твърдят, че рафинерията в Бургас по проект трябва да работи 

с по-нискокачествени петролни сортове, което оскъпява в крайна сметка крайните 

продукти. Но по данни от декември 2019 г. компанията е инвестирала общо 3,2 млрд. долара 

в съоръжението – може би достатъчно, за да намери решение на този проблем, което да 

рефлектира и върху цените на горивата. 

И така, въпросите около цените на горивата у нас остават нерешени. Може ли наистина да 

се говори за липса на достатъчно силна конкуренция в България или темата се пречупва 

през призмата на конспирацията? 

Ясно е, че в страната е налице една отрицателна корелация между конкуренцията и цените 

на горивата - докато основната част от пазара е съсредоточена в един играч, цените няма 

как да бъдат съвместими с обществените очаквания. Защото в играта влиза основно 

икономическо правило: колкото повече за играчите, толкова по-силна е конкуренцията, 

включително и ценовата. 

 
investor.bg, 04 май 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 OFFICE INVESTMENTS & WORKSPACE FORUM 2020 

КОГА: 11 юни 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: Sofia Event Center, София 

 ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ (LEAN 

PROJECT MANAGEMENT) 

КОГА: 27 юни 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: Саймикс APICS Premier Channel Partner 

 ОБУЧЕНИЕ „УСПЕШНО ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ“ 

КОГА: 3 юли 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1 

 ОБУЧЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП“ 

КОГА: 10 юли 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1 

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“ 

КОГА: 29 юли - 12 август 2020, 18:30 - 21:30 ч. 

КЪДЕ: Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет. 4, София, Бул. "Шипченски проход" 63, 

индустриална сграда Електроника 

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. ВЗЕМАНЕ НА КЛЮЧОВИ 

РЕШЕНИЯ“ 

КОГА: 1 септември 2020, 09:00 - 18:00 ч. 

КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92 

 EMPLOYER BRANDING CONFERENCE – MOST WANTED 2020 

КОГА: 7 октомври 2020, 09:30 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: Интер Експо Център, София 

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 

КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: София 

 

** Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България от 

13 март и удължаването на периода до 13 май, молим да имате предвид, че е възможно да има 

отложени или отменени събития. Подобна информация не е налична в портала, на който са 

обявени. 
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