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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

  

Британска компания купува австрийския 

собственик на "Дуропак Тракия" 

Британският производител на хартия и опаковки DS Smith 

обяви, че ще купи австрийската група Duropack, която 

има две фабрики и в България. Цената на сделката е около 

300 млн. евро. Чрез транзакцията купувачът ще разшири 

значително бизнеса си в Европа. "Основната цел на 

придобиването е бизнесът на Duropack в Унгария, 

Хърватия, България, Босна, Словения и Македония, 

където DS Smith има ограничено присъствие, a Duropack - 

водещи позиции", обяви финансовият директор на 

групата Ейдриън Марш пред Reuters. След обявяването на 

сделката акциите на DS Smith достигнаха рекордно висока 

цена. Сред клиентите на британската компания са гиганти 

като Procter&Gamble, Nestle и Unilever. Купувачът очаква 

синергийните ефекти от транзакцията да достигнат 12 

млн. евро за три години. Досегашният собственик на 

Duropack беше инвестиционната компания на банковата 

група JP Morgan - One Equity Partners. Базираното във 

Виена дружество е водещият производител на хартия, 

велпапе и опаковки в Централна и Източна Европа с 15 

производствени предприятия. 

Капитал, 24 февруари 2015 

Евро Ди Транс си купи над 3 000 дка имот 

край Червен брег 
Община Дупница продаде на търг с явно наддаване 

земеделски имот в землището на село Червен брег за 

сумата от 37 045 лева. Притежател на имота, който е 3, 

878 дка стана "Евро-Ди Транс" ЕООД. Това бе и 

единственият явил се на търга за този имот. Други два 

имота в селата Джерман и Крайни дол бяха продадени за 

общо 3000 лева. На търга трябваше да бъдат продадени 

още 9 имота, но кандидати за тях не се явиха. Повторната 

процедура за тях ще се проведе на 4 март. 

Струма, 25 февруари 2015 

Резиденцията на Тато над Кюстендил 

отива на търг 

Община Кюстендил слага на тезгяха бившата резиденция 

на Тодор Живков „Ючбунар”, намираща се в полите на Осоговската планина. Първоначалната 

цена, от която ще стартира наддаването е 181 хиляди лева. Почивната станция, която досега се 
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стопанисваше от община Кюстендил, е разположена на 4 декара и половина в землището на село 

Богослов, като сградата е на два етажа, пише в оценката на имота. Луксозната сграда има 

застроена площ 601 квадратни метра и е строена през 1977 година. Тато обаче не бил отсядал тук 

никога, само дъщерята на Първия- Людмила, идвала няколко пъти заради слабостта си към 

региона. 

Струма, 25 февруари 2015 

Миролио вече е най-големият кредитор на "Дунарит" 

Италианският бизнесмен с български паспорт Едоардо Миролио е сключил втора голяма сделка 

извън обичайния за него текстилен сектор, чрез която не просто разширява корпоративното си 

портфолио, а спасява депозитите си в затворената Корпоративна търговска банка (КТБ). След като 

в края на миналата година той влезе като акционер във веригата "Техномаркет", поемайки 

задълженията й към същата банка, то от вписване в търговския регистър е видно, че основната му 

фирма е сключила и договор с русенския производител на боеприпаси "Дунарит" и вече е най-

голям негов кредитор. Миролио и компании от групата му имаха общо около 90 млн. лв. депозити 

в КТБ при затварянето на банката, сочеше информация на "Капитал". Чрез двете сделки с 

"Дунарит" и "Техномаркет" (след прихващане или встъпване в дълг) средствата не се губят и 

срещу тях се придобива собственост и вземане от фирма. Миролио навлезе в България като 

производител в текстилната промишленост и винопроизводството, но после разшири портфейла 

си с нетрадиционни за него бизнеси като цигарения чрез дял в "Булгартабак холдинг", услугите и 

туризма чрез "Интерпред - Световен търговски център" и "Хотел парк Централ" в Сливен. 

Капитал, 25 февруари 2015 

Германци с мераци за „Лудогорско пиле”  

Германската компания „Паул Весойхан" иска да купи българския „Амета холдинг", който 

притежава марката „Лудогорско пиле" и птицекомбината „Пилко" в Разград. В Комисията за 

защита на конкуренцията е внесено искане германците и едноличният собственик на „Амета" - 

„Бългериан американ фуудс", да придобият съвместен контрол върху холдинга. „Паул Весойхан" 

също се занимава с отглеждането на пилета и продажбата на пилешко месо. Компанията е една от 

водещите в сектора в Германия, като годишният й оборот възлиза на 2.3 млн. евро. Комисията за 

защита на конкуренцията ще чака мнение за сделката от трети страни до 27 февруари. След това 

антимонополният орган ще се произнесе дали я разрешава след цялостна оценка как тя ще се 

отрази на този сектор. 

Класа, 24 февруари 2015 

Гриша Ганчев ликвидира захарния си бизнес 

Бизнесменът Гриша Ганчев ликвидира захарния си бизнес в България. Доскоро „Литекс комерс“ 

притежаваше четири рафинерии - в Бургас, Девня, Долна Митрополия и Русе. Русенският завод 

вече е почти нарязан за старо желязо. Предстои постепенна ликвидация и на останалите 

производствени мощности. От „Литекс комерс“ отказаха коментар, но информацията бе 

потвърдена по места. От общината в Камено, Бургаско, заявиха, че заводът е работил за последен 

път през юни-юли 2014 г., когато са били преработени 30-40 хил. тона суровина. От години не 

работи и рафинерията в Долна Митрополия, а предприятието в Девня е препакетирало захар за 

последен път през лятото на 2014 г. Причината за това са големият дъмпингов внос на рафинирана 

захар от съседни държави, свръхпроизводството в Европа и ограниченията, които предстои да 

бъдат наложени на преработвателите на тръстикова захар. От 2017 г. захарният бизнес в Европа, а 

оттук и в България, ще бъде радикално променен. Причината е, че падат квотите за 

производителите на цвеклова захар, което означава, че всеки един от заводите ще може да работи 

без ограничения. За рафинериите на тръстикова захар, каквито са и нашите предприятия, остават 

ограниченията. 

Преса, 24 февруари 2015 
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Пак слагат „Химко” на тезгяха 

„Химко” отново е на тезгяха. Продава се всичко – от сградите, кулите и производствените 

инсталации до чашки за ракия, пердета, панерки за хляб и кофи за боклук. Синдикът Росица 

Томова обяви втори търг за продажба на активите му като цяло, който ще се проведе на 6 март в 

административния корпус на завода във Враца. Началната тръжна цена е 22,8 млн. лева. Това е с 

около 6 милиона лева по-малко от обявената за първия търг, който бе проведен на 19 март 

миналата година, но очаквано на него не се яви нито един купувач. Сега стъпката за наддаване е 1 

милион лева. А съдът го обяви в несъстоятелност заради дългове в размер на 160 милиона лева  

основно към "Булгаргаз" и НЕК. 

Монитор, 23 февруари 2015 

"Eврохолд България" купува бизнеса на HDI в България и Украйна 

Финансовата група "Еврохолд България" ще купи застрахователния бизнес на германската Talanx 

International в България и Украйна. Договорите за придобиването на "ХДИ Застраховане" в 

България и на HDI Strakhuvannya вече са подписани. Цената по сделките засега не е ясна. Сделката 

ще стане чрез подхолдинга "Евроинс иншурънс груп". Предвижда се след купуването ХДИ да се 

слее с "Евроинс". Досегашният директор на българското "ХДИ Застраховане" Петър Аврамов ще 

бъде главен изпълнителен директор на "Евроинс България". От "Еврохолд" уточняват, че 

премийният приход на двете компании е 13 млн. евро на българската компания, 16 млн. евро - на 

украинската. Справка в КФН показва, че към края на септември германският застраховател има 

16.2 млн. лв. активи като финансови инвестиции - над 9 млн. лв. инвестиции в ДЦК и 7.06 млн. лв. 

банкови депозити. Всичко това ще е част от активите на "Евроинс иншурънс груп". Преди 

окончателното придобиване сделките трябва да бъдат одобрени от регулаторите в Украйна и 

България – тези за финансов надзор и за защита на конкуренцията. Очаква се приключването им 

да бъде през второто тримесечие на тази година. 

Капитал, 23 февруари 2015 

Пловдивският Детмаг на публичен търг с явно наддаване с начална цена 

17 хил. лв. 

Община Пловдив ще обяви повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 

от 10 години на бившия магазин Детмаг "Снежанка" на ул. "Райко Даскалов" 29 (Малката Главна). 

Началната месечна цена, гласувана от Общинския съвет, е 17 000 лева без ДДС за 923 кв. м 

търговска площ. Стъпката на наддаване е 200 лв., а депозитът за участие – 25 000 лв. без ДДС. 

Спечелилият кандидат-наемател трябва да вложи 187 230 лв. в ремонт и доизграждане на 

двуетажния магазин: доставка и монтаж на пътнически асансьор, елинсталации, ОВК, 

пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации, изгражданене на фасада тип "окачена" с 

плъзгаща врата и климатична завеса над нея Общинският съвет коригира условията, при които се 

прекратява договора. Точно това беше причината първият търг през януари да се провали, въпреки 

че 4 търговски вериги бяха закупили тръжни документи. 

Строителство Градът, 20 февруари 2015 

НАП в Добрич продава битов комбинат 

Пететажна сграда, която е корпус №1 на бившия комбинат за битови услуги ТПК "Мир"в центъра 

на Добрич обявиха на търг публичните изпълнители от НАП-Добрич. Недвижимият имот е 

построен върху държавно дворно място. Помещенията в сградата са обособени в 20 самостоятелни 

обекта, като сред тях са фризьорски салон, офиси, аптека, столова и др. Началната тръжна цена на 

обектите варира от 7699 до 325 хил. лева. Търгът с тайно наддаване ще се проведе след месец, а 

оглед на обектите кандидат-купувачите могат да извършат от 9 до 20 март. 

Монитор, 25 февруари 2015 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Дълговете на бизнеса скочиха до 171 млрд.  
Дълговете на бизнеса продължават да нарастват и 

достигат 171 млрд. лв. в края на 2013 г., сочат данните на 

Българската стопанска камара. За година ръстът е с 1,9%, 

но спрямо 2010 г. увеличението е с 8,3%. Зам.-

председателят на БСК Камен Колев посочи, че само по 

себе си увеличението не е "някаква вредна тенденция, а 

трябва да се вземе предвид и ръста на икономиката". В 

годините на икономически подем нарастват и 

задълженията - в периода 2005-008 г., т.е. в годините 

преди кризата, има значително по-голям ръст на 

дълговете спрямо ръста на брутния вътрешен продукт 

(БВП). Икономиката на страната в този период нараства с 

6,2%, а задълженията се увеличават с 32,5 на сто. В 

периода 2009-2013 г. ръстът на БВП и на задълженията 

вече е много по-съизмерим - 1,1% ръст на икономиката 

спрямо 2,3% на дълговете. 
Стандарт, 24 февруари 2015 

Фирмените и жилищните кредити са 

поевтинели най-много през 2014 г. 
Спадането на лихвите по кредитите в банковата система е 

продължило през 2014 г. За година - от края на 2013 г. до 

края на миналата година, фирмените кредити за над 1 

млн. лв. са поевтинели с цели 1.38 процентни пункта (пр. 

п.) до 6.77%. През годината лихвите по този тип заеми са 

падали дори под 6% - например през май, когато нивата 

са достигнали 5.20%. Фирмените заеми до 1 млн. лв. 

също поевтиняват, но по-слабо - с 0.59 пр. п. до 6.47%. 

Средната лихва по жилищните кредити в края на 

миналата година е била 6.24%, при 7.06% година по-рано. 

Лихвените нива по потребителските заеми са се свили с 

0.24 пр. п. за година до 12.33%. Изваждането на КТБ от 

данните за банковата система през ноември обаче леко 

обърка статистиката. Така се оказа, че в края на 2014 г. 

кредитите за неправителствения сектор са били на 

стойност 50.387 млрд. лв., което е с 8.2% по-ниско от 

декември 2013 г. Кредитирането за бизнеса се е свило 

драстично през 2014 г., показват още данните на БНБ. В 

края на изминалата година фирмените кредити са общо 

31.011 млрд. лв. Те са намалели с 4.078 млрд. лв. в 

сравнение с година по-рано, когато са били 35.089 млрд. 

лв. Така се оказва, че бизнес кредитите са по-малко дори 

от кризисната 2010 г., когато бяха 31.677 млрд. лв. Този 

спад също се дължи на изключването на КТБ от данните. 
Сега, 23 февруари 2015 

Бързите кредити за граждани 

надхвърлиха 1.5 млрд. лв. 
Докато банковото кредитиране за домакинствата остава 

застинало, все повече граждани търсят услугите на 

25.02.2015 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.73113   

GBP/BGN 2.66027   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.01% от 01.02.2015  

 

ПЧИ: 119.6 млн. EUR през декември 

2014 

 
Лоши и преструктурирани кредити 

към декември 2014 

 

 

Безработица: 11.1% през януари 2015 
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дружествата за бързи заеми. Това показват последните данни на БНБ за дружествата, 

специализирани в кредитиране, оповестени вчера. През миналата година бързите кредити за 

домакинствата са се увеличили със 74.4 млн. лв., или с 5.2%. В края на декември те вече са 1.512 

млрд. лв. при 1.437 млрд. лв. година по-рано. Бързите фирмени заеми обаче са се свили с 20.6 млн. 

лв. за година. Към края на 2014 г. те са 453.1 млн. лв. при 473.7 млн. лв. година по-рано. Лошите 

бързи кредити намаляват с 8.6%. В края на 2014 г. необслужвани са 549.5 млн. лв. при 601.3 млн. 

лв. в края на декември 2013 г. Така делът на необслужваните небанкови заеми намалява до 26.9% 

при 30.2%, колкото бе преди година. Това обаче не означава, че клиентите на компаниите за 

небанково финансиране са станали по-платежоспособни. 
Сега, 18 февруари 2015 

Кредитите ни най-скъпи в Европа  
Лихвите по ипотечните кредити в България са най-високите в ЕС. У нас средните лихви са 7,5%, 

докато в Германия са само 1,2%, сочат данни на компанията за недвижими имоти "ЕРА България". 

По този начин, ако човек си вземе жилище с кредит, ще трябва да плати много по-високи лихви, 

отколкото ако си купи апартамент в Германия, въпреки по-високата му цена. През 2014 г. средната 

цена на жилищата в София достига до 49 400 евро, докато в Берлин е 214 хил. евро, сочат данните 

на "ЕРА България". Ако в двете столици се купят апартаменти със заем за 20 години, в София 

клиентите за целия срок за кредита ще трябва да върнат 95 280 евро (от тях 45 880 евро лихви), а в 

Берлин - 240 960 евро (от тях 26 960 евро лихви). 
Стандарт, 18 февруари 2015 

Поскъпване на жилищата в София, Пловдив и Бургас 
Средните пазарни цени, на които се сключват сделки с жилища в София, са нараснали с 2,8% през 

четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Спрямо предходното 

тримесечие е отчетен ръст от 1,4%. В Пловдив средните пазарни цени за продажба на жилищни 

имоти през четвъртото тримесечие на 2014 г. са нараснали с 0,4% спрямо същия период на 2013 г., 

докато в Бургас годишният ръст е 5,4%. На тримесечна база е отчетен ръст на средните цени на 

жилищата в Пловдив с 1,2%, докато за Бургас промяната е 2,4%. И през 2015 г. ще се наблюдава 

умерен ръст в цените на жилищните имоти в големите населени места. 
Инвестор.БГ, 18 февруари 2015 

Рейтинг Топ 10 фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци", по Приходи от продажби за 2013 г. 

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

No Предприятие Град 

Приходи от продажби  
(хил. лв.) 

2012 2013 

1 Агри България ЕООД Радиново 35 313 39 456 

2 Куминяно Фрут ООД Катуница 28 038 31 500 

3 Палиррия България ЕАД Нова Загора 21 139 25 210 

4 Филикон 97 АД Пловдив 24 240 24 691 

5 Виктория Нутс ЕООД София 20 407 22 974 

6 Олинеза ООД Костинброд 19 049 22 167 

7 Тимбарк България ЕООД Казачево 22 863 21 841 

8 Фрукто Сливен АД Варна 15 309 17 742 

9 Кенар ЕООД София 19 916 17 732 

10 Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ Дулово 16 865 16 544 

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

 

Нокаут за публичните дружества със земя 

Доверие се губи за миг, а се печели с години. За това 

трябва да се замислят депутатите от 43-тото народно 

събрание. Преди две седмици те въведоха глоби от 100 лв. 

на декар за компании със земеделски земи, в които има 

акционери от страни извън Европейския съюз и 

Европейското икономическо пространство. Ако 

нарушението не бъде отстранено до 3 месеца, ще се налага 

санкция от 300 лв./декар. За повечето български фирми 

това не е проблем, тъй като собствениците контролират на 

кого продават акциите или дяловете си, но при публичните 

дружества ситуацията е тотално различна. Който е купувал 

поне веднъж акции в живота си, знае, че от отсрещната 

страна може да бъде всеки - от китайско физическо лице до 

задокеански фонд, на чиято инвестиционна карта е 

попаднала България. 

Куриозно е, че от драконовските глоби са заплашени едни 

от най-качествените компании у нас, чиито мажоритари са 

избрали публичен начин на правене на бизнес. Дори една 

акция да бъде купена от чужденец от далечна държава, 

гилотината ще бъде пусната. И ще бъде наказан не 

действителният виновник за нарушението, а компаниите, 

внасящи милиони данъци в българската хазна. Практиката 

показва, че в борсовите дружества има, макар и малко на 

брой, миноритарни акционери от други континенти. Някои 

са абсолютно неоткриваеми, тъй като през годините са си 

сменили адреса. Други вече не са между живите, но 

книжата още се водят на тяхно име, защото не са 

потърсени от наследниците им. Поне 15 публични 

компании притежават земеделска земя, показва 

първоначалният ни анализ. Дори да няма други, ефектът 

ще бъде много сериозен, защото пазарната капитализация 

на 15-те дружества е 1,5 млрд. лв., или 20% от общата 

капитализация на пазара. Това каза за Преса Иван Такев, 

изпълнителен директор на Българската фондова борса. По 

думите му засегнати са компании от всички сектори на 

икономиката – от инвестиращи в земя до такива, 

интегрирали по различен начин селскостопански 

мероприятия в дейността. Промените в закона се отразяват на цялата борса. След приемането на 

глобите основният показател SOFIX падна с близо 2%. В следващите дни индексите останаха на 

червено. Сред най-губещите позиции бяха точно дружества, инвестиращи в земя. 

Иван Такев вижда още един негатив от новите текстове в Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. Тази година ще бъде направен нов опит за приватизация на Българската 

фондова борса, след като предишната процедура бе спряна от Симеон Дянков при първия кабинет 

на ГЕРБ. Подобни поправки влияят директно на възможността на капиталовия пазар да генерира 

приходи, оттам на инвеститорското доверие и очакваната приватизационна цена, предупреди 

изпълнителният директор на БФБ. Капиталовият пазар има изключително важна функция в 

развитите общества. Той е посредник между свободните пари на инвеститорите и бизнеса, 

изпитващ нужда от свежи средства за развитие. Колкото е по-силна една икономика, толкова е по-

БФБ-София  

Седмичен оборот 16 -21.02.2015 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 580 328.39 

Standard 2 581 924.10 

АДСИЦ 1 145 002.07 

Общо 4 722 368.21 

 

BGREIT: 23.01.2014 – 24.02.2015 

 

BGBX40: 23.01.2014 – 24.02.2015 

 

SOFIX: 23.01.2014 – 24.02.2015 
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развита фондовата й борса. От лятото на 2014 г. публичният пазар понася удар след удар - първо 

беше затварянето на КТБ, а след това промените в пенсионната система. И тъй като икономиката и 

финансовата система са скачени съдове, сметката ще я платят българските граждани - под формата 

на по-нисък икономически растеж и замразяване на доходите. Въведените глоби, които влизат в 

сила от 1 май, са особено притеснителни за дружествата със специална инвестиционна цел (т. нар. 

АДСИЦ). На борсата има над 40 дружества с активи за над 1 млрд. лв. Девет приоритетно купуват, 

управляват и продават ниви, активите им са 500 млн. лв. 

Действително най-потърпевши ще са фондовете, които директно инвестират в земеделски земи. Те 

са създадени с тази цел. Но и други АДСИЦ-ове имат в портфолиото си ниви, които предстои да 

бъдат вкарани в регулация и да бъдат застроени. И те са заплашени от глоби, дори от фалит, 

обясни Маню Моравенов, председател на Асоциацията на дружествата със специална 

инвестиционна цел. Проблемът е по-мащабен от очевидното, тъй като поземлени имоти 

притежават и публични дружества, чиято дейност на пръв поглед не навява такива асоциации. В 

тази група са шуменският производител на козметика Лавена и туристическата компания Албена, 

която има собствено земеделско стопанство. Според Моравенов бизнесът в страната се е научил 

през годините как да се справя с проблемни текстове в законодателството. Вече се чуват гласове 

как повечето фирми биха пробвали да заобикалят санкциите – като прехвърлят земите си в 

дъщерни дружества. Конкретно за АДСИЦ-овете тази схема няма как да проработи, защото по 

закон те нямат право да създават дъщерни фирми. Изводът от цялото мероприятие е, че на 

публичните компании се казва: Не купувайте земя, иначе сте нарушители, каза Моравенов. 

Фискалният ефект от спорните промени не е за подценяване. Ударът върху публичните дружества 

няма как да не се отрази на резултатите им и това ще донесе по-малко приходи в хазната. Това би 

трябвало да притесни Министерството на финансите. Мнението е на Жечко Димитров от 

Българската стопанска камара. Според него е нарушена процедурата при приемането на текстове в 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, защото не е направена оценка на 

въздействието им. В края на 2014 г. управляващите решиха да дадат право на осигурените лица да 

прехвърлят парите си в Националния осигурителен институт. И преди, и сега всичко се прие 

изненадващо, без обсъждане. Сигналът е изключително лош към чуждестранните инвеститори. 

Излиза, че едни от тях са добри, а други – лоши, каза Димитров. Той предупреди за потенциална 

опасност много лица да съдят България, тъй като ще бъдат нарушени договорите за взаимна 

закрила на инвестициите. 

Големите акули на пазара, които агресивно изкупуват ниви, ще бъдат големите печеливши от 

приетите в последната минута промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. Ако глобите не бъдат отменени, публичните дружества ще бъдат принудени да се разделят с 

имотите си. И то за кратко време - до 1 май остават около два месеца. Поне 500 000 дка земя ще 

бъдат изсипани на пазара, което ще предизвика криза и ще повлияе отрицателно на цените. 

Губещи ще бъдат всички собственици, които притежават наследствени ниви и ги дават под 

аренда/наем или ги обработват сами. Ще пострадат и фермерите, които са заложили поземлени 

имоти, за да изтеглят кредити за нова техника. Ако цената на земята падне под определено ниво, 

заложено в договора с банката, те трябва да довнасят пари или да представят друго обезпечение. В 

противен случай ще загубят всичко. На практика всяка чуждестранна компания, която не е от ЕС, 

ще бъде затруднена да инвестира в производство у нас. И то в момент, когато инвестициите 

намаляват, а България среща жестока конкуренция от Румъния, Сърбия и Македония. За строеж на 

ново предприятие почти винаги се купува земеделска земя, която впоследствие се вкарва в 

регулация и се застроява. За да не бъдат глобени от държавата, тези дружества ще трябва да 

правят най-различни юридически гимнастики - например да натоварят българско лице да изкупи 

земята вместо тях и да се надяват, че няма да ги измами. 

Пенсионните фондове са едни от най-големите инвеститори на Българската фондова борса. 

Акциите им се оценяват на над 800 млн. лв. Почти всяка пенсионна компания притежава в 

портфейла си книжа от дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират 

приоритетно в земеделска земя. Справка в книгата на акционерите на най-големия публичен фонд 

Адванс терафонд показа: акции за милиони левове притежават Доверие, Съгласие, Ай Ен Джи, 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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ЦКБ-Сила и Пенсионноосигурителен институт. Тези пенсионни дружества вече понасят сериозни 

загуби, след като акциите на публичните компании за земя тръгнаха надолу след решението на 

Народното събрание. Индиректно ние ще бъдем най-засегнатите инвеститори на борсата. При 

приемането на този закон аграрният подход е надделял над правовата рамка. Правото се гради на 

принципи, коментира Милен Марков, член на управителния съвет на Българската асоциация на 

дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Спадът в цените на акциите не е всичко. 

По-скоро неприемлив е фактът, че ще бъдем наказани за чужда вина. Това е много притеснително. 

Защо ние да търпим загуби, след като спазваме законите и изведнъж се сменят правилата. Ако има 

проблем с офшорните собственици на земеделска земя в България, не е това начинът за справяне. 

Не трябва да се наказват нормалните участници на пазара, допълни Милен Марков. 

Преса, 25 февруари 2015 

Влагаме 1,25 млрд. на борси в чужбина  

Близо 1,25 млрд. лв. от парите на българските пенсионни фондове, застрахователи, граждани и 

бизнеса са инвестирани на борси в чужбина. 1,957 млрд. лв. е общата сума на активите, 

управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност 

в България. За година тези активи нарастват с 520,8 млн. лв. (36,2%), сочат данните на БНБ към 31 

декември. В чуждестранни фондове български фирми и граждани са вложили 1,155 млн. лв., като 

за година се отчита ръст с 415,6 млн. лв. (56,2%). От тях 923,2 млн. лв. са пари на застрахователи и 

пенсионни фондове (годишен ръст с 56,4%), а 178 млн. лв. са средства на домакинствата (ръст с 

45%). Към края на 2014 г. активите на местните инвестиционни фондове са 802,3 млн. лв., като за 

година се увеличават със 105,2 млн. лв. (15,1%). От тези средства 100,6 млн. лв. също са вложени в 

чужбина - в ценни книжа на страните от ЕС, сочат данните на БНБ. Като за година инвестициите в 

ценни книжа от ЕС са скочили с 47,5 млн. лв. (89,5%). Така общата сума на вложенията зад 

граница достига 1,25 млрд. лв. Инвестициите в чужбина растат много по-бързо отколкото в 

България. Причините за това са, че в ЕС има много по-развит капиталов пазар. Въпреки че през 

2014 г. вложенията на местните инвестиционни фондове в облигации у нас скачат със 103,7% до 

199,7 млн. лв., банковите депозити остават най-предпочитаният инструмент на вложения. В 

депозити са 40% от парите на българските инвестиционни фондове (320 млн. лв., което е спад с 

12% за година). Именно за да могат да инвестират в България, наскоро от бранша предложиха да 

се направи публична компания, която да изгражда магистрали и други инфраструктурни проекти, 

чийто капитал да се набере през фондовата борса. 

Стандарт, 20 февруари 2015 

Водеща българска IT компания стъпва на борсата  

Един от най-големите български софтуерен разработчици - Сирма Груп Холдинг АД (Сирма) 

подготвя първично публично предлагане (IPO) и последваща регистрация на Българска фондова 

борса. След преструктурирането в холдинг през 2009, сега групата ще използва възможността да 

набере свеж капитал, за да ускори растежа си, както и да увеличи своето присъствие на 

чуждестранни пазари. Сирма има над 23 годишна история и е една от най-големите софтуерни 

групи в Югоизточна Европа. Компанията е реализирала стотици успешни проекти в Европа, САЩ, 

Латинска Америка, Азия и Африка, а партньори и клиенти са международни гиганти като Oracle, 

Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Siemens. За целта на публичното предлагане на 04.12.2014г. 

Общото събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД реши да предложи на потенциални 

инвеститори 16 млн. нови акции по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

Емисионната цена ще бъде определена в диапазона от 1.20 лв. до 1.65лв. на акция, а капиталът на 

холдинга ще се увеличи от настоящите 49 837 156 лева до 65 837 156 лева. 

Money.bg, 20 февруари 2015 

 

 

 

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


 

 

 

стр. 9 от 17 

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

тел. +359 88 8303766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/ 

Брой 8 (141) / 26 февруари 2015 Камара на професионалните оценители 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Евро Ди Транс си купи над 3 000 дка 

имот край Червен брег 

Община Дупница продаде на търг с явно наддаване 

земеделски имот в землището на село Червен брег 

днес за сумата от 37 045 лева. Притежател на имота, 

който е 3, 878 дка стана "Евро-Ди Транс" ЕООД. Това 

бе и единственият явил се на търга за този имот. 

Други два имота в селата Джерман и Крайни дол бяха 

продадени за общо 3000 лева. На търга трябваше да 

бъдат продадени още 9 имота, но кандидати за тях не 

се явиха. Повторната процедура за тях ще се проведе 

на 4 март.  

Струма, 25 февруари 2015 

Офисите в София най-евтини в Европа 

София е най-евтината столица в Европа за наемане на 

офис. Средният наем в централната градска част е 

10,5 евро/кв. м, като за първокласните сгради стига до 

13 евро/кв. м. Това показва сравнителен анализ на 

компанията „Колиърс интернешънъл“. Разликите 

между балканските столици не е голяма, но е в полза 

на София. Офис площите в Атина (център) се наемат 

средно за 11 евро/кв. м, в Загреб - за 12 евро/кв. м, в 

Букурещ - за 14,5 евро/кв. м, и в Белград - за 15,5 

евро/кв м. Класацията се оглавява от най-бляскавия 

финансов център на Европа - Лондон. В престижната 

бизнес зона „Уест енд“ месечният разход за 

помещение е средно 85 евро на квадрат. За най-

качествените офис сгради в сърцето на Париж се 

плащат по 62,5 евро/кв. м. Данните на „Колиърс“ 

показват, че през 2014 г. има леко повишение при 

офертните нива в София. В периферията на града 

офисите се предлагат средно за 10 евро/кв. м спрямо 9 

евро/кв. м преди година. 

Преса, 25 февруари 2015 

"Овергаз" инвестира милиони в писта 

за Формула 3 край Сливен  

"Инвестицията ще бъде за милиони, а пистата ще 

бъде за Формула 3". Това обяви пред журналисти в 

Сливен кметът на общината Кольо Милев. "Знаете, че 

теренът от 980 дка бе закупен от "Овергаз". 

Евентуално ще е нужна и още земя. Важното е, че 

нещата се случват", заяви градоначалникът. Той 

подчерта, че инвестицията източно от Сливен е 

голяма надежда за града под Сините камъни. "Там ще 

се изгради нов болничен комплекс и леглова база, а 

връзката с летище Бършен само може да е от полза", 

Гаражът струва колкото 

гарсониера 

Пазарът на имоти в големите градове 

се раздвижи. Според брокери 

причините са по-ниските лихви и 

сътресенията в банковия сектор. 

Обичайно най-много се търсят 

двустайни апартаменти, защото 

лесно се препродават. Има тенденция 

към повишаване на интереса към 

гаражите и вилите в екоселища. 

Гаражите са сред най-търсените 

имоти в момента. Космическа е 

цената им в Пловдив. Засиленото 

търсене доведе до поскъпване на 

този вид недвижима собственост, 

обясниха специалистите. Най-висока 

е цената на гаражите в центъра, 

защото могат да пестят пари за синя 

зона. Другото им предназначение е 

да се ползват за магазинчета, тъй 

като наемите в района са 

космически. 

profit.bg, 24 февруари 2015 

Нов хотел вдигат в топ 

центъра на Плевен 

Нов хотелски комплекс ще бъде 

изграден в топ центъра на Плевен на 

мястото на стария базар. 

Строителството трябва да стартира в 

началото на март. Възложител е 

плевенската фирма "Нармаг" ООД. 

Проектът за модерната четириетажна 

сграда, която е с едно подземно и 

едно полуподземно ниво, е на 

архитектурно бюро "Квадра 04" 

ЕООД. Изпълнението е поверено на 

плевенската фирма "Лидер" ООД. 

Сградата, чиято разгъната застроена 

площ е 4130 кв.м, представлява 

хотелски комплекс с обекти за 

обществено обслужване в 

приземното ниво и панорамен 

ресторант на четвърти терасовиден 

етаж. 

Строителство градът, 23 февруари 

2015 
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каза Кольо Милев. В края на декември "Стандарт" първи съобщи за покупката на имота и 

намерението на "Овергаз" да изгради писта. По времето на първия мандат на Йордан Лечков като 

кмет теренът бе оглеждан от холандски инвеститори, които искаха да правят писта за Формула 1. 

До реална сделка обаче не се стигна. "Ние търсим всички специалисти, които някога са градили 

пистата по времето на социализма. Те могат да бъдат полезни днес", каза кметът на Сливен..  

Стандарт, 25 февруари 2015 

Фабрика за преработка на миди ще бъде построена край Каварна 

Дружеството "Бляк сий шелс" възнамерява да инвестира 10 млн. лв. в изграждането на мощности 

за преработка на миди. Компанията е сред най-големите производители на т.нар. черна мида в 

България. Нейната "плантация" беше създадена през 2004 г. в залива на Каварна и след 

разширението си през 2010 г. достигна капацитет от около 1000 тона миди годишно. Бъдещата 

фабрика ще може да преработва мидите, отглеждани във фермите на цялото българско 

Черноморие, които са над 20. Фабриката, за чието строителство бе направена символично първа 

копка в края на миналата седмица, трябва да влезе в експлоатация до края на ноември т.г. и да 

осигури работа на 50 души. Веднага след това по информация на "Бляк сий шелс" трябва да 

започне и ново разширение на плантацията, което да осигури производството на до 3 хил.т миди 

годишно.  

Капитал, 24 февруари 2015 

Френска компания вдига завод за малц в Плевен 

Френската компания „Малтери Суфле България” е заявила намерение да инвестира 30 млн. евро в 

завод за производство на малц в Плевен. „Малтери Суфле” е един от световните лидери в 

производството на малц от ечемик за пивоварната индустрия. Компанията притежава вече у нас 

бирените заводи в Плевен и Хасково. От 15 години фирмата има свой завод в Румъния, а от почти 

10 години развива дейност и в Сърбия. За „Малтери Суфле” по света работят около 4000 души. 

Труд, 24 февруари 2015 

Строят хлебозавод за 30 млн. лв. в Пловдив 

Модерен завод за производство на хляб ще построи в Пловдив фирмата „Симид агро” ЕООД. 

Стойността на инвестицията е 30 млн. лв. Мащабният проект ще се финансира с преференциален 

кредит от Регионалния фонд за градско развитие "Джесика". Ще бъде изградена нова база за 

производство на хлебни изделия, а старите халета ще бъдат разрушени. Те са разположени на над 

4000 кв. м в южната индустриална зона на "Кукленско шосе", където е базата на "Симид". На 

мястото им ще се появи модерна база с иновативно оборудване и технологии за производство на 

хлебни изделия. Новите производствени помещения ще разполагат с три надземни нива с обща 

застроена площ от около 15 000 кв. м.  

Новинар, 23 февруари 2015 

Китайци искат да строят третия лъч на метрото в София 

Китайската фирма „Чайна комюникейшън кънстръкшън къмпани“ заедно с българска фирма е 

сред мераклиите да строят третия лъч на столичното метро. Процедурата за изграждането на най-

трудния участък от театър „Зад канала“ през центъра до кв. „Красно село“ е разделена на 4 

позиции, съобщава "Капитал". Централният участък от третия лъч, за който ще бъде осигурено 

финансиране по оперативна програма „Транспорт", е с дължина 7 км. Той е изцяло подземен и ще 

има 7 станции. Те ще са разположени по трасето от бул. „Владимир Вазов“, ул. „Проф. Милко 

Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, Орлов мост, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх 

Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Г. Софийски“, ВМА, кръстовището на булевардите „България“ и 

„Гешов“ и улиците „Кюстендил“ и „Житница“. Сред мераклиите са и две турски компании - 

едната е познатата „Доуш иншаат ве тинджарет“, която строи част от втория лъч на метрото. 

Конкурентка й е Guelermak, която е изграждала истанбулското метро. За първи път у нас ще се 
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бори и испанската „Ел Ду“ в обединение с „Конструктора Сан Хосе“. Чешката „Метростав“ 

дебютира с обединение с „Метропроект – Прага“. Нови са и италианските Seli Overseas и Grandi 

Lavori Fincosit S.p.A, които са в надпреварата с обединението "Метро София 2015". Изпълнителите 

трябва да бъдат избрани до май, а договорите с тях ще бъдат сключени през юли. Те ще имат три 

месеца да изготвят работните проекти със срокове за изпълнение  

24 часа, 23 февруари 2015 

35 млн. лв. ще инвестира корейска фирма в Плевенска област 

В рамките на три години южнокорейската фирма "Азия инвест" ще инвестира в Плевенска област 

35 млн. лв. "Азия инвест" е започнала реализацията на инвестиционните си планове в с. Телиш. 

Фирмата "Азия инвест" е създадена през януари 2013 година и до момента е инвестирала в Телиш 

около 2,5 млн. лв. До 31 януари са наети 45 служители българи и шестима корейци. Плановете за 

корейската инвестиция са разпределени на няколко етапа. Първо се предвижда отглеждане на 

екзотични гъби в компости и на дървени пънчета. Става въпрос са кралска кладница и шийтаке. 

Тук инвестицията ще бъде в размер на 20 млн. лв. в следващите три години. Втората стъпка е 

отглеждане на свободно живеещи кокошки носачки. В тази дейност корейската компания 

възнамерява да вложи 12 млн.лв. до 2017 - 2018 година. На трети етап се предвижда засаждане на 

земеделски площи със зърнени култури и слънчоглед с цел използването им като собствен фураж 

и на финал се ще бъде изградена фабрика за обработка на хранителни продукти, сред които 

традиционното корейско ястие кимчи.  

Строителство Градът, 23 февруари 2015 

"Ате пласт" инвестира 8 млн. лв. в разширяване на производството си 

Компанията за производство на полиетиленови фолиа и опаковки "Ате пласт" ще разшири 

производството в Стара Загора с изграждането на нова производствена база в близост до 

площадката си в индустриалния квартал в града. Новата база ще разполага с нова екструдерна 

линия за производство на фолио. Новите мощности ще бъдат насочени основно към 

производството на фолиа за хранително-вкусовата промишленост. Плановете са новата линия да 

заработи в края на 2016 г., като вече се работи по техническото задание на проекта, в който ще 

бъдат вложени между 7 и 8 млн. лв. С новата инвестиция производственият капацитет на "Ате 

пласт" ще се увеличи с от 30 до 50%. В момента заводът изпълнява на 100% капацитета си, като 

произвежда 850 тона фолиа на месец. Собствениците на старозагорското предприятие се надяват 

да реализират инвестиционните си планове с помощта на програма "Конкурентоспособност" през 

новия програмен период. В момента 75% от продукцията на "Ате пласт" е за износ.  

Капитал, 23 февруари 2015 

Немски фирми искат да правят авточасти за камиони в Русе и Видин 

Немски компании проявяват интерес към инвестиции в производство на авточасти за товарни 

камиони във Видин и Русе. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на 

неговия и на екипа му отчет по повод направеното за първите 100 дни от работата на новото 

правителство. Лукарски обаче не пожела да посочи кои са фирмите защото преговорите още не са 

финализирани. Голяма датска компания също проявява интерес за инвестиции у нас, като тя е 

насочила вниманието си към индустриална зона Божурище, каза още Лукарски. Отделно в 

напреднала фаза са преговори с компании от Китай и Пакистан за логистични центрове в 

Пловдивско и Бургаско, които все повече се превръщат в центрове за спедиция, обяви министърът 

на икономиката.  

Money.bg, 20 февруари 2015 

Започва строеж на курорти за 2,9 млрд. лв.  

България остава сочна хапка за чуждестранните инвеститори. След няколко месеца в страната е на 

път да се развихри строеж на нови курорти за 2,9 млрд. лв. Два от тях са свръхмащабни. Първият е 
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дело на френско-българско партньорство - „Дестинация Рила“ за 1,2 млрд. лв.. Вторият е на група 

хонконгски инвеститори, които ще вдигат развлекателно селище в стил Лас Вегас край Елин 

Пелин за 1,6 млрд. лв. Руският фонд „Закон, справедливост, милосърдие“ пък не се е отказал да 

строи рехабилитационен център „Преображение“ в Сапарева баня. Нещо повече - чужденците 

проектират по-голяма леглова база от първоначално замислената и търсят престижен 

международен оператор, който да управлява хотела. „Строителството на обекта спря през март 

2014 г., но очаквам през пролетта да бъде подновено.“ Това заяви за „Преса“ кметът на Сапарева 

баня Сашо Иванов. Първата копка бе направена в края на 2013 г. Оттогава се извършиха изкопни 

дейности и се наляха основите на част от сградите. Едва ли финансови проблеми са причина за 

едногодишната пауза, тъй като руският фонд има сериозни възможности - той се грижи за 

социалните права на заетите в руската съдебна система. Неофициално се говори, че замразяването 

е заради конфликта между Русия и Украйна и последвалите санкции, които Западът наложи на 

Москва. Преди дни обаче бе сключено споразумение за примирие и ситуацията в региона може 

бързо да се подобри. Началната концепция за „Преображение“ предвиждаше хотелът да бъде с 400 

легла, а капацитетът на балнеоложката и медицинската част - 2000 души на ден. Заради това 

несъответствие проектът ще се преправи, като се увеличи легловата база. Ще бъде разширена 

хотелската част, ще се проектират и самостоятелни вили. Преди година бе съобщено, че общата 

инвестиция ще стигне 75 млн. лв., но вероятно сумата ще бъде увеличена. Има голяма възможност 

да се сбъдне и идеята за нов зимен курорт в Рила - над Сапарева баня и Говедарци. Преди дни 

президентът на Френско-българската търговска камара Стефан Дюлае обсъди проекта с 

икономическия министър Божидар Лукарски. Подобна инвестиция за над 600 млн. евро няма как 

да стане без „зелена светлина“ от правителството, тъй като се отнася за изграждане на ски писти и 

съоръжения в чувствителен за обществото район - Рила. През юли миналата година общинският 

съвет в Сапарева баня трябваше да даде предварително съгласие за продажба на 1800 дка земя, 

главно пасища в землището на с. Сапарево. Съветници от ГЕРБ и ЛИДЕР обаче не подкрепиха 

решението. „Тогава политическата обстановка беше сложна. Сега изчакваме да бъде внесено ново 

искане от инвеститорите и общинският съвет ще го разгледа. Едва тогава може да започне работа 

по проектите“, обясни кметът на Сапарева баня Сашо Иванов. Намеренията на инвеститорите са в 

Северна Рила да бъде изградена не само ски зона с хотели, но и туристически обекти за 

целогодишно ползване - голф игрище, аква парк, спортни площадки. Зад проекта стои френският 

гигант Accor, който е сред най-големите хотелски оператори в света („Новотел“), българската 

компания „Маркан“ и др. „На този етап изчакваме промените в плана за управление на Рила. Той е 

много рестриктивен и ако се измени, ще позволи да се реализират големите и разумни инвестиции 

в района“, обясни Валентин Каназирев, изпълнителен директор на „Маркан“. Април – първа копка 

на българския Лас Вегас През април или най-късно през май се очаква да бъде направена първа 

копка на един от най-невероятно звучащите туристически проекти в страната. Инвеститори от 

Хонконг искат да превърнат зоната край голф игрището в с. Равно поле в най-модерния 

развлекателен център на Балканите. В българския Лас Вегас ще има хотели от най-висок клас, 

казина, аквапарк, мол, спортна зала и още куп атракции. Засега детайлите на проекта се пазят в 

тайна, но „Преса“ разбра, че проектантите вече усилено работят по спортната зала, хотелите и 

конгресния център. Ще бъдат заложени офис сгради, а по непотвърдена информация - жилищни 

блокове и стотици къщи. Все още се изчиства концепцията за водната зона, но е ясно, че ще има 

дузина пързалки и басейн с изкуствени вълни. В увеселителната част се предвиждат въртележки, 

блъскащи се колички, влакчета. Ще има и църква. Инвестицията в комплекса ще достигне 1,6 

млрд. лв. Азиатците все още купуват земя за реализация на мащабната си идея. В края на миналата 

година те купиха голф игрището на Красимир Гергов, а неотдавна придобиха и над 300 дка 

общински терени. Сега предстои да купят над 1000 дка парцели на военните с отпаднало 

предназначение.  

Преса, 20 февруари 2015 
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АНАЛИЗИ 

Защо IT секторът успя 

Или как технологичната индустрия се превърна в една от малкото успешни истории на 

българската икономика, но рискува да забави растежа си 

Като дял от брутния вътрешен продукт 1.74%, или 1.37 млрд. лв., може и да не изглежда особено 

внушително. Но постигнатият само за няколко години обем на българския софтуерен сектор 

утвърди страната ни като един от IT лидерите в региона. Фразата "Силициевата долина на 

Балканите" звучи като кухо клише, но крие в себе си огромен потенциал. Достатъчно е човек да 

види многобройните обяви за търсене на софтуерни инженери и IT специалисти из сайтовете за 

работа. Но дали растежът е устойчив и може да доведе до истинска дългосрочна стратегия за 

развитие? Бумът на индустрията продължава, но именно недостигът на квалифицирани кадри е 

ахилесовата пета на сектора. Браншът вече е достигнал състояние, в което вече е един от 

основните двигатели за провеждане на реформа в образованието. И само чрез подобни инициативи 

IT секторът в България може да постигне пълния си потенциал. 

Малки, но значими 

Преди години при споменаването на словосъчетанието информационни технологии, хората 

разбираха или евтин аутсорсинг (кол центрове), или доставка на хардуер и софтуер, който зависи 

изключително от държавни поръчки. Постепенно обаче индустрията се трансформира в сектор с 

висока добавена стойност, в който софтуерната развойна дейност държи една трета, като същия 

дял има и аутсорсинг индустрията. Последната също се променя и макар кол центровете все още 

да са основният бизнес, повечето компании разнообразяват дейността си с изнесени финансови 

услуги, писане на софтуер по поръчка и IT поддръжка. Така целият бранш отчита непрекъснат 

ръст на приходите. 

Достатъчни са няколко числа: софтуерната индустрия в страната е нараснала с 500% за последните 

десет години до 1.37 млрд. лева оборот, средните заплати в тези компании са едни от най-високите 

изобщо в България, а дейността е съсредоточена основно в разработката на продукти и услуги за 

износ. Аутсорсинг индустрията също отчита през постоянен ръст на заетите от по 20% на година, 

като в края на 2014 г. те достигат 25 хил. души. В момента близо половината от персонала й 

работи в областта на IT услугите. 

През изминалата година бившият зам.-министър на икономиката Красен Димитров обяви, че IT и 

телеком индустрията формират около 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Той тогава 

уточни, че близо половината се падат на бизнеса с изнесени услуги. В същото време софтуерната 

индустрия по прогнозни данни съставлява 1.74% от БВП на страната за изминалата година. Това 

показва годишното изследване на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), 

публикувано през декември 2014 г. Броят на заетите в софтуерната индустрия се увеличава с 

около 10% на годишна база и през изминалата година е достигнал 17 хил. души. 

Хората са ни скъпи 

Тази фраза е любима на не един или двама директори на софтуерни компании. Казват го с плам, и 

то не случайно. Секторът е един от най-високоплатените в България. Проучването на БАСКОМ 

показва, че брутното средно възнаграждение на месец за 2014 г. е 3.51 хил. лева, доста над средния 

доход в страната. Софтуерният бизнес е най-големият работодател в IT сферата за 2013 г. по 

размер на изплатени възнаграждения. Трансформацията на аутсорсинг индустрията и 

преминаването й към дейности с по-висока добавена стойност се очаква да доведе до още по-

голям ръст на възнагражденията. От двата сегмента не спират да повтарят, че основният им актив 

са хората, което се доказва и с факта, че основните разходи на компаниите са свързани именно с 

персонала. 

Който всъщност се оказва недостатъчен. Почти всяка компания, която отчита ръст на 

постъпленията, го трансформира под формата на нови служители. Проучването на БАСКОМ 
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показва, че над 70% от фирмите планират някакво увеличение на персонала си, а под 30% не 

очакват промяна. Това е един от малкото сектори в икономиката, в които безработица няма от 

години, дефицитът на кадри е сериозен, а компаниите са достигнали етап, в който въртят 

специалисти от едно дружество в другo.  

Растежът в сектора води до непрекъснато разширяване на дейността в страната. До неотдавна 

София беше своеобразен технологичен хъб, в който бяха концентрирани почти всички IT фирми. 

Развитието и откриването на нови и нови офиси доведе до прегряване на столицата, както откъм 

налични офиси, така и от гледна точка на кадри. Което естествено накара IT компаниите да търсят 

алтернативи. Така в рамките на миналата година фирми като "Софика" и Scale Focus откриха 

офиси в Пловдив, а само преди броени дни "Мусала софт" отвори развоен център в Русе. В опит да 

се поддържа растежът, необходимостта от кадри може да доведе до разпространяване на 

индустрията из цялата държава, а не да бъде концентрирана в София. 

Идваме с развоен център 

Не само компаниите, които вече са в България, са генератор на растеж. Страната привлича все 

повече нови инвеститори. Целта им е да отворят развоен център в България, който да развиват. А 

това се трансформира веднага в допълнително търсене на кадри, подпомагане на ръста за 

индустрията и засилва имиджа на страната ни като привлекателно място за развиването на IT 

продукти и услуги. Изминалата 2014 г. беше белязана с истинско нашествие на компании от 

Източна Европа. В страната навлязоха руската Luxoft, украинската SoftServe и беларуската Epam. 

Първите две обявиха амбициозни планове за наемане на по 200 IT специалисти годишно, като 

украинците имат намерението дори да развият и собствена академия за кадри, подобно на тази на 

"Телерик". Макар и трудно осъществими заради дефицита на специалисти, плановете им не са 

необичайни. Всяка голяма чуждестранна компания, която е влязла с развоен център в България, 

предприема разширяване на дейността си тук през годините. През 2014 г. SAP Labs обяви, че 

планира да наеме нови сто IT специалисти в офиса си в София. Друг голям чуждестранен 

технологичен инвеститор VMware обяви през изминалата година, че ще удвои персонала си до 

1000 души. Именно инвестициите в подготовката и развитието на кадри в тези звена прави малко 

вероятно оттеглянето им в близко бъдеще. 

Сделки на хоризонта 

Доброто развитие на IT индустрията раздвижи не само самия сектор, но и активизира 

инвеститорите и в друг аспект – сливанията и придобиванията. В края на миналата година най-

голямата компания в бранша – "Телерик", подписа споразумение с американския разработчик 

Progress Software за придобиване на българското дружество срещу 262.5 млн. долара. Сделката е 

най-голямата технологична транзакция в региона. 

Друга голяма българска компания пък реши да раздвижи финансовия пазар, като обяви, че 

подготвя първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ). В четвъртък 

"Сирма груп холдинг" разкри плановете си за листване, при което иска да набере до 26 млн. лева 

финансиране, което оценява компанията на около 100 млн. лева. Новината е показателна не само 

заради числата, но и защото това е първата голяма IT фирма, която става публична и листната в 

БФБ. Освен това тя ще е първото IPO на българската борса от 2013 г. и едва четвъртото от 2008 г. 

насам.  

Най-голямата българска компания в аутсорсинг сектора - "Софика", пък беше придобита през 

миналата година от американската TeleТech, и продължава да се развива с добавянето на нови IT 

услуги за своите клиенти. 

Претендент за регионален лидер  

На какво се дължи това развитие на IT сектора в България? От една страна, се следват световните 

тенденции, като информационните технологии отчитат растеж през последните поне 15 години. 

"В световен мащаб индустрията се развива - дали с двуцифрен процент, както е в България, или 

по-малко е друг въпрос. Няма спад в този сектор от дотком балона насам", коментира Стамен 
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Кочков, председател на БАСКОМ. Освен това не само в България има дефицит на кадри, но и в 

световен мащаб. По оценки на браншовата организация в ЕС той е около 900 хил. души, докато по 

света са около 4-5 млн. 

Въпреки това България остава атрактивна за IT компаниите. Това се дължи на редица фактори – 

предлага се добро качество на свършената работа и удобно разположение (близо до Западна 

Европа), в страната специалистите работят по пълния цикъл на софтуерната разработка, местните 

специалисти имат много добро познание на чужди езици, а съотношението качество - цена на 

труда е много добро. 

"Може да се подчертае, че съотношението инвестиция - печалба за българския пазар е доста по-

добро в сравнение с други източноевропейски държави", коментира Константин Конов, главен 

изпълнителен директор на Luxoft България. 

"Румъния е горе-долу на същото ниво, което България предлага като количество и качество на IT 

специалистите", коментира Кочков и допълва, че това е комплимент за страната, защото северната 

ни съседка има три пъти по-голямо население. За цяла Източна Европа доскоро най-голям пазар в 

IT сектора беше Украйна. След последните събития там обаче бизнесът започна да търси 

алтернативи. Това обяснява и донякъде нашествието на нови компании от Русия, Украйна и 

Беларус в България. 

Показателна за състоялия се бум е ежегодната класация на консултантската фирма AT Kearney за 

най-привлекателни аутсорсинг дестинации в света. В изданието за изминалата година България 

заема престижното девето място, като е единственият представител на Стария континент сред 

първите десет държави. Макар тя да важи основно за аутсорсинга, класацията взима под внимание 

фактори, които се ползват и от софтуерната индустрия. Такъв например е бизнес средата, а макар 

и в по-разширен вид и наличието и нивото на качество на кадрите, както и финансовата 

рентабилност. В доклада на AT Kearney България е спомената като "дом на високотехнологични 

центрове", което показва, че страната ни се възприема не само като дестинация с евтина, но и с 

качествена работна ръка. 

Слънчево, с разкъсана облачност 

Но въпреки приповдигнатия оптимизъм, IT индустрията е изправена пред достатъчно 

предизвикателства. Основното опасение на IT индустрията остава недостигът на кадри. Всички в 

бранша са на мнение, че ако има повече специалисти, растежът през годините може да се увеличи 

още. 

Заради големите чуждестранни инвеститори, привлечени частично и от атрактивните данъчни 

нива, секторът е много чувствителен при потенциални промени в политиката в тази посока. 

Например индустрията беше най-много засегната от вдигането на максималния осигурителен праг 

от 2400 на 2600 лева. Причината – средното брутно възнаграждение в сектора е много над тези 

нива. IT индустрията също така е една от малкото, в която почти липсва сив сегмент. Компаниите 

осигуряват на реалната заплата на служителите си. Подобно вдигане на прага означава 

допълнителни разходи за фирмите от бранша. 

Ролята на държавата 

Има и още един важен фактор за развитието на IT индустрията, който понякога остава 

незабележим - с няколко малки изключения секторът няма голям досег с държавата и работи 

основно за износ. В най-продуктивните сегменти на софтуерната разработка и IT аутсорсинга 

държавните проекти са малко. Което също подпомогна тези ниши да се развиват. В момента 

секторът иска от държавата основно да помогне в разрешаването на проблема с кадрите, което да 

стане най-вече с образователна реформа и по-ускореното издаване на сини карти за привличането 

на специалисти извън ЕС. 

"Абсолютно вярно е, че благоденствието на сектора се дължи на това, че държавата не се меси", 

коментира Явор Джонев, зам.-председател на БАСКОМ. "Но средата трябва да се подобри, ако 

искаме да се развиваме още, и тук вече идва ролята на държавата", допълва той. 
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Развитието на IT индустрията показва, че е възможно да се изгради сектор, който с малко хора да 

осигурява голяма добавена стойност. Софтуерният сектор постигна дял от БВП от 1.7% само със 

17 хил. души - малко, но високо квалифицирани кадри, които развиват иновации. Най-

ефективният начин за постигане на благоденствие на държавата е чрез изграждането на икономика 

на знанието. IT индустрията е нагледен пример как това се постига на практика. Но за да може 

браншът да продължи да увеличава дела си от БВП, са нужни още усилия и реформи в 

образователната система и обучението на специалисти.  

Капитал, 20 февруари 2015 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 Z SUBCONTRACTING FAIR 

КОГА: 27.02.2015 

КЪДЕ: Лайпциг 

 MACHTECH&INNOTECH 2015 

КОГА: 11-13.03.2015 

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

 ВОДА СОФИЯ 2015 

КОГА: 11-13.03.2015 

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

 ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ В НАП 

КОГА: 02-05.04.2015 

КЪДЕ: Пътуващ семинар Истанбул, зала в хотела, в който са настанени участниците 

 ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО ЗА 2015 Г. 

КОГА: 22-25.06.2015 

КЪДЕ: Халкидики – Солун, зала в селището Криопиги, София, четиризвезден хотел в селището 

Криопиги 
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