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Поредна сделка в застраховането - 

"Булстрад" купува "OББ-Ей Ай Джи" 

"Булстрад Виена иншурънс груп" обяви, че ще купи 

малката компания "ОББ - Ей Ай Джи застрахователно". 

Сделката ще бъде сключена срещу 3.2 млн. евро. 

Решението е било взето от надзорния съвет на 15 май, 

като тогава управляващите на "Булстрад ВИГ" са 

получили разрешение да купят всички 5 млн. акции на 

"ОББ-Ей Ай Джи". Очаква се договорът да бъде сключен 

до 22 май. Най-вероятно новозакупеното дружество ще 

бъде слято с "Булстрад ВИГ" и така пазарният дял на 

купувача леко ще се увеличи. "ОББ-Ей Ай Джи" е от най-

малките дружества на пазара – в края на февруари 

пазарният му дял е 0.4%, докато "Булстрад ВИГ" е лидер 

със 17.4% за този период. 

Капитал, 20 май 2015 

Сделката за Токуда банк влезе в КЗК 

Сделката за Токуда банк стигна до антимонополния 

регулатор, който е една от двете ключови институции, от 

които зависи финализирането й. Ако Комисията за защита 

на конкуренцията (КЗК) и БНБ я разрешат, банката ще 

стане част от холдинговата група на "Доверие", която се 

контролира от собственика на "Софарма" Огнян Донев и 

близки до него компании. Предварителният договор за 

придобиването на мажоритарния пакет акции в "Токуда" 

от сегашния й японски собственик беше сключен още 

през март. Междувременно в холдинга бяха предприети 

действия за увеличаване на капитала, с което да се 

посрещнат регулаторни изисквания. Ако сделката получи 

зелена светлина, тя ще е първата след шока в банковия 

сектор, причинен от фалита на Корпоративна търговска 

банка (КТБ) през миналата година. Срокът, в който 

антимонополният огран трябва да се произнесе, е 

едномесечен. "Индустриален холдинг Доверие" се 

занимава с придобиване, управление и продажба на 

участия в други дружества и финансиране на дейността на 

компании от групата. Сред тях са "Хидроизомат", "Биляна 

трико", "Марицатекс", "Българско вино".  

Капитал, 18 май 2015 
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БТК отново чака кандидати 

Новата продажба на БТК се налага поради мостов кредит от 150 млн. евро, чийто падеж е на 22 

май. Агент по отпуснатия в края на 2013 г. заем и негов основен държател е руската ВТБ през 

лондонското си инвестиционно звено VTB Capital. Въпросните 150 млн. евро трябва да бъдат 

набавени от акционерите на телекома под формата на увеличение на капитала му до тази дата. Ако 

това не се случи, агентът може или да удължи срока на договора, или да прибегне до 

обезпечението по кредита, като го обяви за продажба. В случая залог са 100% от акциите на 

люксембургското InterV Investment - притежател на БТК през едно дружество нагоре по 

собствеността на телекома. Към момента реално малко над 43% от БТК се държат от 

регистрираното в Люксембург LIC 33. Други малко над 33% има VTB Capital. Останалите акции 

са на кредиторите на компанията. За да претендира неизпълнение на ангажимента по 

споразумението за мостовия кредит, VTB Capital ще трябва да изчака 60 дни след 22 май - един 

вид последна възможност за намиране на парите или постигане на съглашение между страните. 

Капитал, 18 май 2015 

Австрийският мебелен лидер купува дял в Aiko и "Моббо" 

Австрийският лидер в търговията с мебели XLCEE Holding ще придобие дял в българските вериги 

Aiko и "Моббо". Така вторият на пазара в страната - "Аико мулти консепт", ще може да разчита на 

доставки, договорени от чужд гигант, т.е. по-ниски цени. И да се бори с лидера IKEA. Става дума 

за съдружие, а не за цялостна смяна на собствеността. Все пак придобиваният дял вероятно е над 

30%, за да осигурява контрол. В момента 100% от собствеността в двете местни вериги се държи 

от основателя им Мариан Душков. Веригата Aiko е от четири магазина - два в столицата и по един 

в Стара Загора и Бургас. Концепцията й включва продажбата на мебели, но също и на декорация, 

картини, осветителни тела, всичко за кухни и трапезарии, аксесоари за баня, килими и домашен 

текстил, продукти за бебета. "Моббо" - другата мебелна верига, обект на сделката, следва т.нар. 

концепция на дискаунта, при която не се набляга на дизайна на магазина, а на ниската цена на 

мебелите. Първият магазин "Моббо" е отворен в началото на 2009 г. в Стара Загора, няколко 

месеца по-късно е открит вторият в София. В края на октомври 2009 г. започва да работи третият 

"Моббо" - в Бургас. Купувачът XLCEE Holding е най-големият търговец на мебели в Австрия и 

една от най-големите вериги в Европа. Компанията е най-известна с марката си XXXLutz, но 

развива също така и Möbelix и Mömax. 

Капитал, 18 май 2015 

Базираната в България ProSyst премина в ръцете на гиганта Bosch 

Група Бош приключи сделката по придобиването на специалиста по междинен софтуер ProSyst. 

Първоначално ProSyst ще запази статута си на самостоятелно дружество. Планира се в близко 

бъдеще то да се влее в Bosch Software Innovations GmbH, софтуерната компания на Група Бош. 

След закупуването на ProSyst, Bosch Software Innovations разполага с 660 служители в локациите в 

Берлин, Кьолн, Именщад, Вайблинген, Чикаго, Сингапур, Шанхай и София. Двете компании 

заедно ще разработват софтуерни продукти и специфични браншови решения, намиращи 

приложение във фирмени и интернет бизнес модели, които ще се предлагат в целия свят. 

Софтуерът на ProSyst допълва компонентите за управление на устройствата в разработената от 

Bosch Software Innovations „Bosch IoT Suite", тъй като поддържа голям брой различни протоколи. 

Money.bg, 14 май 2015 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Преките инвестиции в България замират 
Преките инвестиции в страната за януари - март 

2015 г., възлизат на 317.3 млн. евро, като са по-ниски 

с 29.2 млн. евро спрямо същия период на 2014 г. 

Дяловият капитал инвестиран в България през 

първото тримесечие е 44.1 млн. евро. Той е по-нисък 

с 57 млн. евро от този привлечен през същия период 

на 2014 г., сочат данните на БНБ. Постъпленията от 

инвестиции на чуждестранни лица в недвижими 

имоти са 9.4 млн. евро, при 26.6 млн. евро за януари 

– март 2014 г. Реинвестираната печалба се оценява 

на 40.2 млн. евро, при 42.2 млн. евро за същия 

период на 2014 г. А нетните задължения между 

дружествата с чуждестранно участие и преките 

чуждестранни инвеститори по финансови, 

облигационни и търговски кредити са в размер на 

233 млн. евро, при 203.2 млн. евро за януари – март 

2014 г. 
Дарик радио, 18 май 2015 

Средната заплата е нараснала до 859 лв. 
Средната брутна заплата в България е нараснала до 

859 лв. или с 1,4% през първото тримесечие на 2015 

г. в сравнение с последното тримесечие на миналата 

година. За януари тя е била в размер на 856 лв., за 

февруари - 839 лв., а за март - 882 лв., изчисляват от 

Националния статистически институт (НСИ). Най-

голямо средно трудово възнаграждение от 1984 лв. 

на месец получават заетите в „Създаване и 

разпространение на информация и творчески 

продукти; далеко-съобщения”. След тях се нареждат 

тези в производството и разпределението на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива с 1564 лв. 
econ.bg, 18 май 2015 

Безработицата се е свила до 10,7% 
Официалната безработица за месец април в България 

е 10,7%, сочат данните на Агенцията по заетостта. В 

сравнение със същия месец на 2014 г. показателят на 

незаетите трудоспособни лица е по-нисък с 1,1%, а 

спрямо месец март се отчита намаление с 0,3%. 

Равнището на безработицата през март пък се 

запазва същото като през февруари – 11%. През 

април в бюрата по труда са регистрирани 350 318 

безработни, като спрямо март те намаляват с 11 193 

души. На годишна база безработните у нас са с 36 

20.05.2015 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.74940   

GBP/BGN 2.70947   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.01% от 01.05.2015  

 

ПЧИ: 52.7 млн. EUR през март 2015 

 
Лоши и преструктурирани кредити 

към февруари 2015 

 

 

Безработица: 10.7% през април 2015 
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307 лица по-малко. Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда продължава да 

нараства под влиянието на сезонния фактор, отчита още държавната агенция. Запазва се 

тенденцията от началото на годината за нарастване на броя на започналите работа в 

реалната икономика. Спрямо март се увеличават и включените безработни по линия на 

субсидирана заетост. На работа през април 2015 г. са постъпили 27 102 безработни или с 6 

377 души повече спрямо март. От тях на първичния пазар са започнали работа 22 046 

безработни или с 2 534 души повече в сравнение с март. В субсидирана заетост през април 

са включени 5 056 души - с 3 843 лица повече от март. 
БТА, 15 май 2015 

Икономиката подскочи с 2%  
Икономиката направи сериозен скок. Брутният вътрешен продукт през първото 

тримесечие на 2015 г. нараства с 2% спрямо същия период на миналата година, сочат 

експресните оценки на НСИ. Такъв висок ръст на икономиката не е имало от близо четири 

години насам. Отчетеният ръст изпреварва и новите завишени очаквания на 

Министерството на финансите, според които ръстът на БВП за цялата 2015 г. ще бъде 

1,4%. България се движи напред по-бързо и от средния ръст на икономиките на страните 

от ЕС, който е 1,4%. Но по-добри резултати постигат страни като Румъния (+4,2%), 

Унгария (+3,1%), Словакия (+2,9%) и Испания (+2,6%). По-зле обаче се представят 

Финландия (-0,1%), Италия (0%), Австрия (+0,1%) и Кипър (+0,2%). За първото 

тримесечие на 2015 г. размерът на БВП е 17,14 млрд. лв. Като ръстът на БВП спрямо 

предходното тримесечие е с 0,9%. Най-голям дял в БВП има крайното потребление - 

85,8%. Инвестициите имат дял в БВП от 20%, но именно те имат основна роля за 

постигнатия сериозен ръст на икономиката. На годишна база крайното потребление се 

увеличава само с 0,6%. Докато бруто образуването на основен капитал отчита ръст с 2,6%. 

Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9,1% и 4,9%. 
Стандарт, 15 май 2015 

Инфлацията се ускори до 0.7% през април 
Месечната инфлация през април е 0.7% и това е третият месец поред в който 

Националният статистически институт отчита повишение на потребителските цени. През 

февруари показателят беше 0.2%, а през март - 0.4%. Втори месец поред статистиката 

отчита положителна стойност и на годишната инфлация - 0.5% спрямо април 2014 г. 

Продължителният спад на цените през миналата година обаче все още не е преодолян и 

засега средногодишната инфлация - между май 2014 и април 2015 г., остава отрицателна - 

минус 0.8%. 
НСИ, 14 май 2015 

ЕБВР завиши прогнозата си за растежа на България до 1% през 2015 г. 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) леко увеличи прогнозата си за 

ръста на българската икономика през тази година. В актуалния доклад на банката за 

региона, в който тя оперира, се посочва, че брутният вътрешен продукт (БВП) на България 

ще нарасне с 1% през тази година. Предишната прогноза беше за растеж от 0,8 на сто. За 

следващата година банката очаква българската икономика да ускори растежа си до 1,5%. 

Прогнозата на ЕБВР за 2015 г. съвпада с очакванията на Европейската комисия за 

икономиката на страната, а за следващата е малко по-оптимистична. В пролетната си 

прогноза Брюксел заложи растеж от 1,3% за 2016 г. Същевременно Министерството на 

финансите очаква икономическият растеж през тази година да достигне 1,4%, през 

следващата – 1,7%, а през 2017 г. – 2,3%. 
Дневник, 14 май 2015 
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11.1 млрд. лв. е фискалният резерв към края на март 
Фискалният резерв към края на първото тримесечие е 11,1 млрд. лева. Това става ясно от 

отчета за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на 2015 г., 

който ще бъде одобрен днес от правителството. Към края на март има излишък в размер 

на 257,1 млн. лв. (0,3% от прогнозния БВП). Той се формира от превишения на приходите 

над разходите по националния бюджет в размер на 156,2 млн. лв. и излишък по 

европейските средства в размер на 100,9 млн. лева. Спрямо края на март 2014 г. 

бюджетната позиция се подобрява с 1,4% от БВП. По-високите приходи продължават да 

бъдат основният фактор за подобрението на бюджетното салдо, докато разходите се 

развиват съобразно заложеното във фискалната рамка. Темпът на нарастване на приходите 

изпреварва значително темпа на нарастване на разходите, което води и до отчетеното 

подобрение в бюджетното салдо. 
Сега, 13 май 2015 

Рейтинг Топ 10 фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Радио и телевизионна дейност", 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 Нова Броудкастинг Груп АД София 76 509 95 692 

2 Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД София 46 361 58 814 

3 Междинна станция ООД София 3 165 11 677 

4 С.В.-PCA България ООД София 3 814 9 838 

5 Радио Експрес АД София 4 742 5 822 

6 Футбол Про Медиа ЕООД София 480 5 252 

7 Дарик Радио АД София 4 864 5 044 

8 Радиокомпания Си Джей ООД София 3 835 4 435 

9 Радио Веселина ЕАД София 2 637 3 177 

10 ЕСТ АД София 459 2 681 
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Инвестиционните фондове у нас 

управляват активи за рекордните 2,2 млрд. 

лв. 

Местните и чуждестранните инвестиционни фондове, 

които осъществяват дейност в България, вече управляват 

активи за над 2 млрд. лв. Това се случва за пръв път, 

откакто Българска народна банка (БНБ) води статистика за 

тяхната дейност. През първото тримесечие сумата на 

активите под управление расте с 24,5% на годишна и с 

12,1% на тримесечна база до 2,194 млрд. лв. В абсолютно 

изражение става дума за годишно нарастване от 432,3 млн. 

лв., като близо половината от него е регистрирано само в 

периода януари-март 2015 г., а именно – 236,6 млн. лв., 

показват предварителните данни на централната банка. 

Към края на март общо 105 местни инвестиционни 

фондове управляват активи за 859 млн. лв., като на 

годишна база сумата нараства с 9%, или със 70,7 млн. лв. В 

сравнение с края на 2014 г. активите им са със 7,1% 

повече, или с 56,7 млн. лв. За една година чуждите 

фондове, които са 458 на брой, са привлекли инвестиции за 

361,7 млн. лв., 179,9 млн. лв. от които само през първите 

три месеца на годината. Общият прираст на управляваните 

активи се дължи предимно на чуждестранните фондове, 

които увеличават средствата си под управление с 37,2% на 

годишна и 15,6% на тримесечна база. Така в края на март 

2015 г. сумата на активите им се повишава до 1,34 млрд. 

лв. 

Investor.bg, 20 май 2015 

Монбат и Унифарм ще гласуват дивидент, 

Софарма – не 

Общите събрания на акционерите на Монбат АД и 

Унифарм АД ще гласуват за разпределението на 5.85 млн. 

лв. и 1.2 млн. лв. за дивидент. Това прави по 0.15 и 0.20 лв. 

бруто за всяка акция. Акционерите на двете публични 

дружества се събират на 18 и 25 юни, за да гласуват 

предложенията. За първи път от 2009 г. насам обаче 

дивидент няма да бъде гласуват на събранието на Софарма. 

Предложението на ръководството е печалбата на компанията за 2014 г., която е в размер на 26.5 

млн. лв., както и неразпределената печалба от предходни години (2.62 млн. лв.) да се отнесат като 

задължителен резерв (2.915 млн. лв.) и допълнителен резерв на дружеството (26.237 млн. лв.). За 

2013, 2012 и 2011 г. Софарма АД разпредели по 0.07 лв. брутен дивидент на акция, а за 2010 г. - 

0.085 лв. за лот. От компанията информират, че Съветът на директорите е упълномощил 

изпълнителния директор на дружеството да води преговори за продажбата на акционерното 

участие в дъщерното дружество на Софарма АД Extab Corporation. 

profit.bg, 19 май 2015 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот 11-16.05.2015 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 2 297 738.97 

Standard 4 916 517.21 

АДСИЦ 1 346 202.71 

Общо оборот на БФБ 8 847 591.09 

 

BGREIT: 20.04.2014 – 19.05.2015

 

BGBX40: 20.04.2014 – 19.05.2015

 

SOFIX: 20.04.2014 – 19.05.2015 
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Фондовете на RBS върху SOFIX са прекратени и акциите им в България 

разпродадени? 

Двата последни сертификата на британската банка RBS върху индекса SOFIX са с приключил на 7 

май 2015 г. падеж и вече не се търгуват. Индексите са SOFIX Index MINI Long и SOFIX Certificate. 

Те бяха издадени през 2007 г. от холандската банка ABN-AMRO, като по-късно преминаха под 

управлението на Royal Bank of Scotland plc. През всичките тези над 8 години те следваха състава 

на SOFIX и на всеки 3 месеца ребалансираха с промяната на теглата на отделните компании в 

него. Както и на всеки 6 месеца SOFIX обикновено имаше промяна в състава. На практика почти 

на всеки 3 месеца се налагаше фондовете на RBS да купуват/продават от всички компании в 

индекса, за да следят състава на SOFIX. В последните дни имаше значителен за мащабите на БФБ-

София оборот с акциите в индекса SOFIX, като в три от търговските сесии имаше оборот за над 2 

млн. лв., което не се беше случавало от 23 февруари 2015 г. Поглеждайки сделките, може да се 

стигне и до предположението, че въпросните фондове на RBS са били разпродадени. Например на 

13 май 2015 г. има сделка с 4 592 акции на Неохим АД при цена от 40,5 лв./бр., или общо 186 хил. 

лв. Делът на Неохим АД е около 3% от SOFIX, следователно сертификатите са били за около 6,2 

млн. лв. 

Преса, 18 май 2015 

Българите държат в акции само 2% от парите си 

Българите са едни от най-консервативните нации в Източна Европа при съхранението на 

богатството си. 78% от финансовите активи на домакинствата са в банкови депозити или пари в 

брой, 20% са във взаимни пенсионни, фондови и застрахователни продукти със спестовен 

характер. Само 2% от състоянието на българите са в акции на публични дружества. Това сочи 

сравнителен анализ на Уникредит, представен на годишната среща на Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) в Грузия. По-предпазливи от българите са само в Русия и 

Турция, където депозитите и валутните спестявания са съответно 82 и 83%. За сравнение в 

Унгария 16% от активите на домакинствата са в акции на борсата, а 35% са във взаимни 

пенсионни и застрахователни схеми. 

Преса, 15 май 2015 

Капиталовите пазари в Централна и Източна Европа се развиват на 

различна скорост 

Капиталовите пазари в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се развиват на различна 

скорост, а консолидацията на пазарните оператори е желана от инвеститорите и е неизбежна. Едно 

от предизвикателствата не само пред банките, но и пред фондовите пазари в региона, ще бъде 

растящата нужда от финансиране за малките и средни предприятия (МСП). Това са част от 

основните изводи от панела „Новият облик на корпоративното банкиране в ЦИЕ: Какво да 

очакваме?“ в рамките на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие 

(ЕБВР), която се провежда в столицата на Грузия, Тбилиси. „Архитектурата на финансовия сектор 

по света и в частност – в Европа, претърпява значителна промяна отчасти заради финансовата 

криза и регулаторната среда“, коментира директорът „Местна валута и развитие на капиталовите 

пазари“ в ЕБВР Андре Куувсек. Той цитира доклад на банката, който гласи, че МСП в Европа ще 

се нуждаят от 2,5-3 трлн. евро в следващите 5 години. Според Куувсек голямата сума 

представлява предизвикателство за банките, но е в сила и за капиталовите пазари. 

Investor.bg, 15 май 2015 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Откриват завода на "Бер-Хелла 

Термоконтрол" ЕООД (ВНТС) в 

Божурище 

 На 20 май  e официалното откриване на 

завода на германската компания "Бер-Хелла 

Термоконтрол" ЕООД (ВНТС) в 

Индустриална зона Божурище. Това е 

първата инвестиция ва Индустриална зона 

Божурище. Стойността на инвестицията е 

42,5 млн. лева. Строителството на завода 

започна през юли 2013 г. Инвестиционният 

проект на компанията е за изграждане "на 

зелено" на високотехнологично производство 

и развоен център за елементи за управление, 

използване и регулиране на автомобилни 

климатични и отоплителни системи, както и 

елементи за управление на системи за 

моторно охлаждане на автомобили. Някои от 

основните клиенти на компанията са 

световни марки като Мерцедес, БМВ, 

Фолксфаген, Сканиа, Волво, Шкода, Сеат. 

Броят на работните места в резултат от 

реализирането на инвестицията се очаква да 

достигне до 330 в края на 2016 г. 

Строителство градът, 20 май 2015 

"Екозид" откри нова фабрика за 

сглобяеми нискоенергийни и 

пасивни къщи в Казанлък 

На 12 май 2015 г. в с. Черганово, община 

Казанлък, официално бе открита нова 

фабрика на фирма "Екозид" за производство 

на дървени конструкции и сглобяеми 

нискоенергийни и пасивни къщи. 

Новооткритата  фабрика разполага с цех за 

производство на дървени конструкции и 

монтаж на сглобяеми къщи и с 

административна част. В специална 

презентационна зала са изложени макети на 

различните стандарти на сглобяемите къщи, 

произвеждани от "Екозид", а именно 

ЕКОЗИД-ИКОНОМИК, ЕКОЗИД-

СТАНДАРТ, ЕКОЗИД-КОМФОРТ и 

ЕКОЗИД-ПАСИВ. Производствената част е 

оборудвана с единствените в България 

високотехнологични програмни 

многооперационни центрове за заготовка на 

дървени елементи, използвани в монтажа на 

Инвестиция от над 100 млн. eвро 

се очаква да донесе концесията на 

горнооряховското летище, която по 

оптимистични срокове е възможно да се 

случи до края на тази година. Концесията, 

която е заслуга изцяло на екипа на 

транспортния министър Ивайло Московски, 

ще бъде гласувана от Министерския съвет до 

края на този месец. След това се преминава 

към детайлно обсъждане на конкретните 

параметри, като държавата си е взела поука от 

2012 г., когато концесията се провали заради 

високите изисквания. Основната дейност на 

летището ще се запази и то ще продължи да 

обслужва и развива гражданските полети. 

Борба, 20 май 2015 

София ще има нов спортен 

комплекс до края на юни 

Напредва строителството на новия 

мултифункционален спортен комплекс, който 

се изгражда в столичния квартал "Зона Б5". 

Обектът вече е завършен на 50-60% и се 

очаква да бъде открит до края на месец юни. 

Модерният спортен център се строи в 

територията на бъдещия парк "Възраждане", 

чието изграждане също трябва да стартира в 

близките месеци. Инвеститор е "Спортна 

София 2000" ЕООД, която ще вложи около 3 

млн. лв. в реализацията на проекта, осигурени 

със заем по JESSICA.    

Строителство Градът, 19 май 2015 

До €2000 искат за мезонети с лукс 

обзавеждане 

До 2000 евро могат да стигнат наемите за 

скъпо обзаведените мезонети в София. 

Средните нива за двустайните лукс квартири 

са от 350 до 450 евро на месец, а за 

тристайните - между 550 и 650 евро. За 

многостайни и мезонети арендата варира от 

един до два бона в евро. Пазарът за наемане 

на луксозни къщи е с малък дял от общия 

пазар, а наемите в зависимост от района и 

големината на имота са между 2000 и 4000 

евро на месец.  

Монитор, 19 май 2015 
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сглобяеми къщи, ферми за производствени халета и сложни дървени конструкции. Монтажът на 

произведените елементи се осъществява на специален стенд, който гарантира качество на 

крайното изделие и висока степен на завършеност в заводски условия. Така организирания 

производствен процес гарантира бързина и високо качество на довършителните дейности на 

строителната площадка. Проектирането и изпълнението на новата производствена база е дело на 

екипа на "Екозид". 

Строителство Градът, 19 май 2015 

"Лукойл" пуска нов мегазавод в България за 2.6 млрд. лв. 

Една от най-големите компании в България - руският петролен гигант „Лукойл", ще открие утре 

една от най-мащабните инвестиции в страната през последните години. На площадката на 

петролната рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас" ще бъде пуснат в експлоатация нов завод - 

Комплекс за преработка на тежки остатъци. Стойността му се оценява на 2,6 милиарда лева. 

Подобни инсталации има само в седем други страни, сред които са САЩ, Япония и Кувейт. 

Финансово инвестицията изпреварва досегашния лидер в класацията - американската компания 

„Ей И Ес", която пусна през 2011 г. нова ТЕЦ край Гълъбово на стойност 2,35 млрд. лв. 

Строителството на уникалната инсталация започна през 2012 г. Мегазаводът в Бургас е известен 

на специалистите с името Инсталация за хидрокрекинг на гудрона. Гудронът е най-тежкият 

остатък от преработката на петрол. Новата инсталация ще позволи максимално оползотворяване 

на скъпата суровина. 

Money.bg, 19 май 2015 

Катар иска да инвестира в 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй  

Катар проявява интерес за инвестиции и финансиране в 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Това стана 

ясно от срещата на министър-председателя Бойко Борисов с Негово Превъзходителство баща-

шейх на Катар Хамад бин Халифа Ал Тани. „България иска да изгради нова ядрена мощност в 

Козлодуй, на площадката на съществуващата атомна електроцентрала. Там имаме изградени 

мощности още през 70-те години на миналия век, което ни дава предимството да разполагаме с 

готова инфраструктура и подготвени ядрени енергетици. След предсрочното закриването на 

първите 4 енергоблока, което беше условие за членството ни в ЕС, България взе решение да 

изградим нов модерен реактор от най-ново поколение, за да задоволим енергийните нужди на 

страната и успоредно с това да покрием най-високите екологични критерии", подчерта Борисов, 

цитиран от правителствената информационна служба. България има подписано споразумение с 

американската компания Уестингхаус за доставка на реактор, но в момента страната ни търси 

стратегически инвеститор, обясни Борисов. От своя страна шейх Ал Тани изрази интерес за 

енергийната стратегия на България и поиска да предоставим на Катар подробна презентация с 

информация за параметрите на проекта. 

Стандарт, 19 май 2015 

Все по-смело се купуват имоти като инвестиция 

През тази година е налице ръст на цените от порядъка на между 3-5 % в София. Миналата година 

НСИ отчете ръст за страната около един процент, за София – около 3%. Все по-често и все по-

смело хората се обръщат към имотния пазар с цел инвестиция, вложение, върна се доверието за 

една година. Средните цени за София през първото тримесечие - 750 евро на кв. метър. В по-

малките градове тенденциите не са така добре изразени, но най-големите градове София, Пловдив, 

Варна и Бургас стоят много добре на пазара. Оформи се обаче и негативна тенденция, свързана с 

ваканционните имоти. През последните месеци е повишен интересът от страна на чуждестранни 

бизнес компании, които искат да преместят офисите си в България. 

Profit.bg, 18 май 2015 
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Френска компания иска да строи завод за малц в Плевен 

Компанията „Малтери Суфле България“ е внесла в общинската администрация на Плевен 

документацията за своите инвестиционни намерения в града. Тя планира да построи нов завод за 

производство на малц в района на плевенската жп гара. До 28 май всички заинтересовани могат да 

прегледат документацията и да дадат писмени становища по процедурата за Оценка на 

въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта, съобщават на сайта от управата на 

общината. „Малтери Суфле“ е френска компания и е един от световните лидери в производството 

на малц от ечемик. Намерението й е да направи мащабна инвестиция от 30 млн. евро в завода в 

Плевен. 

Преса, 18 май 2015 

Предлагаме на Катар летището в Стара Загора  

Проект за модернизация на летището в Стара Загора ще бъде предложен на Катар. Офертата ще 

бъде отправена по време на посещението на премиера Бойко Борисов и 7 министри в Доха от 16 до 

18 май. Превръщането на държавното летище в товарен терминал-център между Европа и Азия, е 

част от управленската програма на правителството. Министърът на икономиката Божидар 

Лукарски и колегата му Ивайло Московски ще търсят катарски инвеститор, който да осъществи 

проекта и евентуално да експлоатира летището на концесия. 

Стандарт, 18 май 2015 

Търсят консултант за газова връзка  

Под 333,3 хил. лева ще вземе консултантът по проекта за изграждане на междусистемна газова 

връзка България-Сърбия, става ясно от обява по ЗОП, публикувана от Министерството на 

енергетиката. Средствата са по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013 г. и ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Офертите могат 

да се подават до 17 ч. на 8 юни, а ще бъдат публично отворени на следващия ден. Изграждането на 

интерконектора ще повиши енергийната сигурност на двете страни и на региона като цяло. Това 

заяви зам.-министърът на енергетиката Николай Николов на среща с държавния секретар на 

Министерството на минното дело и енергетиката на Сърбия Миряна Филипович в Белград. 

Връзката беше обявена от Брюксел за проект от общ интерес на ЕС. 

Стандарт, 15 май 2015 

Дават на концесия летище София в края на годината 

До края на годината може да бъде обявена процедурата за концесия на летище София. В момента 

се правят анализи на състоянието на летището и едва след като приключат, може да се търси 

концесионер. Междувременно се очаква и да се увеличи броят на маршрутите и обслужваните 

дестинации. До края на 2015 г. ще стане ясно дали отдаването на концесия е подходяща стъпка за 

бъдещето на летище София. В противен случай ще се търсят други варианти. Санкция от 42 млн. 

долара трябва да плати "Летище София", защото е осъдено за пистата от 2005-2006 г. Освен това 

летището има блокирани 27 млн. лв. в КТБ. Отделно има около 50 млн. лв. дългове към летището 

от "България Ер". Финансовото състояние не позволява на държавния оператор да прави 

инвестиции и да развива летището, каза Московски. През тази година се предвижда да започне и 

строителството на нова скоростна пътека за рулиране. Изграждането й ще намали времето за 

придвижване на самолетите и ще доведе до по-добра оперативност на пистата и перона. 

Дума, 15 май 2015 

Аурубис планира около 150 млн. евро инвестиции през следващите 4 

години 

Около 150 млн. евро планира да инвестира медопреработвателната компания "Аурубис България" 

през следващите четири години, съобщиха пред журналисти днес изпълнителният директор на 
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компанията Тим Курт и генералният секретар Георги Николов. Някои от предизвикателствата, 

пред които се изправяме днес, са административните регулации, които често са бавни сложни, и 

цената на електроенергията за индустриалните консуматори, посочиха от ръководството на 

предприятието. Фирмата сега плаща около 50 евро за мегаватчас високо напрежение, а 

конкурентите ни в Германия, Франция и Испания я купуват с около 20 процента по-евтино, каза 

Георги Николов. Договорите за електроенергия сега са едногодишни, но е хубаво те да са по-

дългосрочни, за да можем да правим ясни бизнес планове, добави той. През 2016 г., като част от 

инвестиционната програма, в завода за преработка на мед на "Аурубис България" предстои 

капиталов ремонт на стойност 44 млн. евро. Фирмата е най-големият ползвател на българските 

пристанищни и железопътни превози с над 2 млн. тона карго превози годишно, посочиха от 

компанията. 

Investor.bg, 15 май 2015 

"Фрукто Сливен" утроява производството си на плодови пюрета 

"Фрукто" инвестира 4.9 млн. лв. в предприятието си в Сливен благодарение на реализиран проект 

по Програмата за развитие на селските райони. Предприятието ще получи по програмата субсидия 

в размер на 50% от направените инвестиции. Част от средствата са вложени в изграждането на 

нова административна сграда, която ще бъде открита до месец. Останалите средства сливенското 

предприятие използва за закупуване на нова линия за производство на плодови пюрета - основно 

от праскови и кайсии. Линията ще влезе в експлоатация през юли. С новата линия компанията ще 

може да произвежда 3000 тона пюре на сезон. Сливенското предприятие снабдява с плодови 

пюрета български и румънски производители на натурални сокове. Компанията е най-големият 

производител на компоти от праскови в България - във всички разфасовки те представлява 80% от 

продуктовата му гама. "Фрукто Сливен" поддържа и малки линии за производство на 

консервирани зеленчуци - около 5-6% от производството. В момента във "Фрукто Сливен" работят 

110 души, но през летния период, когато се обработва продукцията, броят на наетите достига 420 

души. 

Капитал, 14 май 2015 

В Пазарджишко ще правят биомаса от водорасли 

Проект за изграждане на предприятие за преработка на биомаса от водорасли и производство на 

хранителни добавки на територията на област Пазарджик, бе финансиран с близо 500 хил. лв. от 

Държавен фонд "Земеделие“ по оперативната програма "Рибарство". Изплатеният аванс по проект 

е 448 940 лв., а общият размер на инвестицията е 1 496 466 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 

в размер 60% от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се 

осигуряват от Европейския фонд за развитие и 25 на сто - от държавния бюджет. 

Медия Пул, 14 май 2015 
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АНАЛИЗИ 

Фармацевтичният сектор ще трябва да вложи милиарди за иновативни 

антибиотици 

Инвестиции от милиарди долари ще са необходими в борбата с резистентните бактерии и 

създаването на иновативни антибиотици срещу тях от световната фармацевтична индустрия. През 

следващите 10 години ще са нужни около 37 млрд. долара, за да се подтикне секторът да 

разработи такива лекарства, тъй като в момента няма големи пазарни стимули, за да направи това. 

Това твърди икономистът Джим О'Нийл, който ръководи проучване в областта, поръчано от 

британското правителство, пише Wall Street Journal. О'Нийл, известен като автор на акронима 

БРИК за Бразилия, Русия, Индия и Китай, смята, че може да се намерят различни източници на 

финансиране, но част от парите "почти със сигурност ще дойдат от данъкоплатците". 

Икономически последици 

Според О'Нийл тази сума е скромна в сравнение с икономическата цена от игнорирането на 

проблема. В предишен доклад той изчислява, че, ако не се обърне внимание на проблема с 

антимикробната резистентност, тя ще убие преждевременно 300 млн. души в следващите 35 

години, което ще намали глобалния БВП с 2%-3.5% от равнищата, които иначе би достигнал до 

2050 г. Това би означавало загуби от 60 до 100 трилиона долара в рамките на 35 години. 

До голяма степен фармацевтичните компании се оттеглиха от антибиотичните изследвания през 

90-те години на миналия век заради несигурността относно евентуалния пазарен дял за новите 

лекарства. Изобилните доставки на по-стари и по-евтини антибиотици означават, че новият 

продукт ще бъде използван само след като другото лечение не подейства. Сега обаче, когато 

новите антибиотици са малко, се наблюдава недостиг на лекарства, които да се борят с бактерии, 

развили резистентност към съществуващото лечение. Британският премиер Дейвид Камерън, 

който поръча проучването миналата година, заяви, че това може да върне света обратно в 

"тъмните векове на медицината, в които иначе лечими инфекции отново ще убиват". 

О'Нийл твърди, че допълнителни инвестиции ще са необходими за всеки етап от разработването 

на новите лекарства, така че "да се направи радикален ремонт" на антибиотичния производствен 

процес през следващите 20 години. Той подчертава, че приоритетно финансиране трябва да 

получат антибиотици, които активно се борят с бактериите, когато съществуващите лекарства не 

подействат. Освен това икономистът призовава и за създаването на глобален фонд за иновации в 

борбата с антимикробната резистентност, който да събере 2 млрд. долара през следващите пет 

години. 

Търговско, но и морално задължение 

О'Нийл призовава фармацевтичната индустрия да се задейства в борбата с антимикробната 

резистентност, "признавайки, че има дългосрочно комерсиално и морално задължение да развие 

ефективни антибиотици". Според него, ако се вземат необходимите мерки, може да се създават по 

15 нови лекарства на десетилетие, като поне четири от тях ще бъдат "наистина нови". 

Предложенията му получават широката подкрепа на фармацевтичната индустрия, като 

президентът на отдела по изследвания и развитие към GlaxoSmithKline PLC Патрик Валанс заяви, 

че приветства заключенията на проучването. 

В предишен доклад О'Нийл призовава за подобряване на използването на съществуващите 

антибиотици, като например намаляването на прекомерната им употреба. Сега се очаква той да 

направи финалните си препоръки през лятото на 2016 г. 

Капитал, 17 май 2015 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН ОБЩНОСТИ 

КОГА: 13-14.06.2015 

КЪДЕ: M3 College, София, ул. 20 април 26 

 КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ 

КОГА: 15-16.06.2015 

КЪДЕ: хотел "Бест Уестърн Сити", София, ул. "Стара планина" 6 

 ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО ЗА 2015 Г. 

КОГА: 22-25.06.2015 

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

Криопиги 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ 

КОГА: 14-17.10.2015 

КЪДЕ: София - Солун - Атина - Микена - София 

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДФЛ 

КОГА: 03-06.11.2015 

КЪДЕ: Рим, Италия 

 НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 

КОГА: 16-19.12.2015 

КЪДЕ: София - Будапеща - Сентендре - Сегед - София 
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