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"Сити клиник" ще купува болница и в 

Бургас 

Eдна от най-големите вериги лечебни заведения - "Сити 

клиник" активно изпълнява плана си да инвестира 200 

млн. лв. в разширяване на дейността си през тази и 

следващата година. Преди два месеца клиниката, която 

притежава болница и медицински центрове в София и 

Варна, започна преговори да наеме дългосрочно и да 

превърне в болница един от новопостроените и 

необитавани молове в морската столица. В момента в 

Комисията за защита на конкуренцията е подадено искане 

за покупка и на бургаската кардиологична клиника 

"Кардио център Понтика.. "Кардио център Понтика" беше 

открит в края на 2010 г. Клиниката се помещава под наем 

в сградата на бургаската многопрофилна болница, а 

историята на откриването й е историята на 

невъзможността в Бургас по това време да се лекуват 

тежки сърдечни заболявания. 

Капитал, 27 май 2015 

"Софарма" е продала 75% от Extab 

Corporation 

"Софарма" продаде 75% от дяловете си в Extab 

Corporation и вече притежава само 5% от дружеството. 

Името на купувача не се посочва. Регистрираната в 

американския щат Делауер компания има лиценз за 

продажба на оригиналното българско лекарство за 

отказване от тютюнопушене "Табекс" в САЩ, Мексико, 

Великобритания, Китай, Австралия и др. Самата Extab 

Corporation е основана през 2009 г., като целта е да успее 

да докаже ефикасността на медикамента пред най-

строгата лекарствена агенция в света – Администрацията  

по храните и лекарствата на САЩ (FDA). Extab няма да 

произвежда сама лекарството, а то ще се произвежда в 

България. Освен това "Софарма" продължава да държи 

правата за продажба на традиционните си пазари в 

България и още 15 европейски страни. Tabex e 

оригинален български продукт на растителна основа, а 

неговата активна съставка цитизин се извлича от 

цветовете на жълтата акация. Той се произвежда от 1964 

г. 

Капитал, 25 май 2015 
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Запорираха 150 бензиностанции на „Петрол“ 

Частен съдебен изпълнител наложи запор на акциите на „Елит петрол-Ловеч“, дъщерно дружество 

на веригата за горива „Петрол“. Мярката е наложена върху 100% от капитала на фирмата, които се 

притежават от „Елит петрол“, също част от групата „Петрол“.   Запорът е по искане на синдиците 

на Корпоративна търговска банка и е в резултат на заведено от тях дело през 2015 г. Фалиралата 

кредитна институция е предявила искове в размер на 53 млн. щатски долара към три фирми - 

„Елит петрол“, „Нафтекс петрол“ и „Арвен“ АД.   В капитала на „Елит петрол-Ловеч“ са 

апортирани 150 бензиностанции, сред които оборотни обекти в София (5), Пловдив, Варна, Русе, 

Слънчев бряг. Апортът беше извършен в началото на т.г., като тогава пунктовете за горива бяха 

оценени на 45,7 млн. лв.   В „Елит петрол-Ловеч“ са отделени малко под половината 

бензиностанции на веригата, които към края на 2014 г. са 339. „Петрол“ има най-развитата мрежа 

в страната, но по продажби изостава от „Лукойл“ и „ОМВ“.   Срещу „Елит петрол-Ловеч“ вече има 

предприети мерки и от друг кредитор - „Кристъл асет мениджмънт“. 

Преса, 22 май 2015 

Разбраха се за сливането на 9-те болници в София 

Вече има изготвен предварителен договор за създаване на гражданско дружество, което ще 

обедини административната дейност на девет болници от карето на бившата Медицинска 

академия в София. Това стана ясно след вчерашната среща на здравния министър д-р Петър 

Москов и неговите заместници с шефовете на деветте лечебни заведения. Координатор на новото 

дружество ще е доц. Красимир Ангарски, който е финансов директор на „Св. Екатерина“. То ще се 

управлява от борд, в който ще влязат деветимата шефове на болниците, и председател, който те 

изберат. След срещата осем от директорите не пожелаха да говорят с медиите, видимо притеснени 

от заканата на д-р Москов, че ще уволнява един по един несъгласните с реформата. „За пръв път 

принципалът иска да стане добър стопанин. Не може в 9 болници, които имат еднаква 

собственост, един и същ продукт да се купува на едното място за 10 лева, а на другото - за 15 

лева“, заяви проф. Генчо Начев, директор на „Св. Екатерина“. Той дори предложи да се направи 

следваща стъпка, като се обедини и медицинската дейност. „Не е логично лечебни заведения, 

които имат един и същ стопанин, да имат конкурентна дейност и в рамките на 1 квадратен 

километър да се дублират услуги. Затова мисля, че следващата стъпка трябва да е обединяване не 

само на администрацията. Това обаче все още не е обсъждано“, обясни проф. Начев. 

Преса, 21 май 2015 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

БАН: 1,4% ръст на българската 

икономика през 2015 г. 
Ръст от 1,4% на българската икономика през 2015 г. се 

предвижда в годишния доклад на Института за 

икономически изследвания при БАН. В краткосрочен 

план се очаква нисък, но ускоряващ се растеж, който да 

достигне нива от 2,1% и 2,5% през 2016 и 2017 г. 

Прогнозата се основава на очакванията за ускорен износ 

в еврозоната, на нарастване на вътрешното потребление и 

на приноса на еврофондовете. Очаква се също така 

инвестициите и износът да запазят темповете на растеж, а 

инфлацията да остане отрицателна. Продължава 

неблагоприятната тенденция на много нисък растеж от 1 

– 2%, каза проф. д-р Митко Димитров, директор на 

Института за икономически изследвания при БАН. 

Глобалните и регионални тенденции не оправдаха 

очакванията за възстановяване на растежа през 2014 г. 

Част от причините бяха политическа и икономическа 

нестабилност, което повлия върху международните цени, 

които не успяха да регистрират растеж през последните 2 

г. В опит да се преодолеят някои нестабилности в 

глобален мащаб и заради дефлационната опасност в ЕС 

бяха проведени редица политики, някои от които 

агресивни – като опитите на ЕЦБ за количествени 

улеснения, заяви Иглика Василева от БАН. Очакваме 

частното потребление да засили темповете си на растеж, 

фактори за това виждаме в повишаващата се заетост. На 

пазара на труда очакваме плавно подобрение и достигане 

на ниво под 10 % през 2017 г. прогнозира експертът. 

Надеждата възстановяването на износа след кризата да 

повиши и растежа, не се е оправдала, защото у нас БВП 

се формира основно върху вътрешното потребление, а то 

остава свито, каза проф. Александър Тасев. Според него 

има три фактора за растеж на икономиката - наличие на 

производства, които създават силен износ, силна 

продукция за вътрешен пазар, която ограничава вноса и 

високи заплати, които да водят до високо вътрешно 

потребление. При нас тези три фактора са на обратния 

полюс ниско производство, висок внос и ниски заплати, 

посочи проф. Тасев. При тези условия експортът може да 

даде принос в ръста на икономиката ни от не повече от 

2,5 % , каза той. 
Класа, 26 май 2015 

 

Лихвите по потребителски кредити в евро 

се увеличили до 13,4% 
Лихвите по потребителските кредити в евро отчетоха 

ръст от 0,08% през април. Те са нараснали от 13,32% през 

март до средно 13,40% през следващия месец. В същото 

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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време обаче тенденцията на спад при депозитите се запазва. Лихвите по 3-месечните депозити са 

намалели от 0,69% до средно 0,59%. Лихвите по жилищните заеми в евро са с по-малка промяна - 

от 6,91% през третия месец на 2015 г. до 6,89% през април, показва анализ на финансовия портал 

MoitePari. Промяната при кредитите в лева през април е по-малка. Лихвите по жилищните заеми 

са паднали с 0,01% от 6,77% до 6,76%. Намалението при потребителските кредити също е малко - 

от 14,29% през март до 14,28% през април. Доходността по 3-месечните депозити в лева 

продължава да намалява. През четвъртия месец на 2015 г. лихвите по тях са намалели с 0,04%, или 

от 0,72% до 0,68%. 
Дума, 26 май 2015 

Повече безработни започват собствен бизнес 
Безработните, които са се възползвали от възможността да започнат собствен бизнес с 

обезщетенията си от НОИ, са се увеличили през миналата година. Законът за насърчаване на 

заетостта позволява на хората, останали без работа, да поискат от осигурителния институт да им 

изплати обезщетението накуп, за да могат да стартират свое бизнес начинание. През 2014 г. от 

тази възможност са се възползвали 151 души. През 2013 г. тези хора са били 109, а през 2012 г. - 

134. На фона на общия брой хора без препитание обаче - към края на декември в бюрата по труда 

са регистрирани малко над 351 хил. българи, броят на предприемачите е символичен. Това на 

практика прави механизмът неработещ. За сравнение, през последната добра икономическа година 

- 2008 г., парите си накуп са взели 439 души от 67 500 с това право. Средно безработните са 

получили накуп по 4542 лв. за миналата година. Сумата се увеличава - през 2013 г. е била 4337 лв. 

В опит да направи възможността по-привлекателна социалното ведомство променя част от 

изискванията. Досега ако безработният бизнесмен осигурява работа на човек от семейството си, 

който също е на борсата, но няма право да получава пари от НОИ, то се вземаха и средства за 

обучение.  
Сега, 25 май 2015 

Ръст в сухопътния и водния транспорт, спад във въздушния 
По предварителни данни през първото тримесечие на 2015 г. общият индекс на оборота за сектор 

"Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5,2% 

спрямо предходното тримесечие, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), 

огласени вчера. Най-висок ръст е регистриран при сухопътния транспорт - с 8,9%, и водния 

транспорт - с 8%. Намаление се наблюдава при въздушния транспорт и складирането и 

обработката на товари, съответно с 1,2 и 0,7%. Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 2,8% 

спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. През първото тримесечие на 2015 г. общият календарно 

изгладен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 8,5% в 

сравнение със същото тримесечие на 2014 г. В сектора намаление е отчетено само при въздушния 

транспорт - с 8,7%. Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" се увеличава с 5% през 

първото тримесечие на 2015 г. спрямо първото тримесечие на 2014 г. Тук спад е отбелязан при 

дейностите "Далекосъобщения" (7,7%) и "Производство на филми и телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика" (4,8%). 
Дума, 22 май 2015 

259 българи обявиха доход над 1 млн. лв. 
Точно 259 българи са декларирали доходи от над 1 милион лева, получени през 2014 г., показва 

справка на НАП. Ръстът им за година е внушителен - с близо 80 на сто. Столичаните са общо 129. 

Прави впечатление, че жените са слабо представени в списъка на хората с доходи над 1 млн. лв. Те 

са само 29 на брой. Първата от тях е на 8-о място с доход от 7,390 млн. лв. Успешната дама е само 

29-годишна. Сред милионерите у нас има петима чужденци, които са спечелили общо 14 млн. лв. 

На базата на данните за първите десет профилът на българина, декларирал най-висок доход за 

2014 г., е мъж на 49 г., от София, с доходи от над 8,7 млн. лева годишно. Общата сума, обявена от 

всички в списъка, е 544,581 млн. лв. През миналата година, когато се декларираха доходите за 

2013 г., не само броят на хората с над 1 млн. лв. беше по-скромен, но и сумата, която те са 
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спечелили. Тогава от НАП съобщиха, че 147 души са декларирали доход за 305,3 млн. лв. И тогава 

в класацията доминираха данъчните формуляри, подадени в София. 
Преса, 20 май 2015 

Рейтинг Топ 10 фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Радио и телевизионна дейност", по 

Печалба за 2013 г. 

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

No Предприятие Град 

Печалба  
(хил. лв.) 

2012 2013 

1 Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД София 5 099 9 292 

2 ЕСТ АД София -1 616 2 213 

3 Междинна станция ООД София 480 1 607 

4 Радиокомпания Си Джей ООД София 517 894 

5 Футбол Про Медиа ЕООД София -27 444 

6 Пайнер Медиа ООД Димитровград 350 261 

7 Нова Броудкастинг Груп АД София -2 548 259 

8 С.В.-PCA България ООД София 33 102 

9 Телевизия-Европа АД София 288 77 

10 Радио Веселина ЕАД София 52 58 
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Пускат до 25% от БЕХ на борсата  

Ще предложим 20-25% от акциите на БЕХ на капиталовите 

пазари, обяви зам.-министърът на енергетиката Николай 

Николов. Това ще стане след стабилизиране на холдинга, 

за което ще спомогне либерализацията на пазара, обясни 

той. Вследствие на либерализацията дружествата от БЕХ 

ще подобрят финансовите си резултати, ще рефинансират 

задълженията си, а чрез продажби на дялове ще имат 

средства за модернизация, обясни Николов. Българският 

енергиен холдинг (БЕХ) е на път да вземе 800 млн. лева 

държавно гарантиран заем. Това съобщи зам.-министърът. 

С него ще бъдат изплатени задълженията на дъщерната на 

БЕХ компания НЕК към двата американски ТЕЦ-а в 

комплекса Марица-изток, обясни Николов. 

Стандарт, 27 май 2015 

Близо 20 ст. дивидент за привилегирована 

емисия на Химимпорт 

Химимпорт АД свиква общо събрание на акционерите за 

30 юни 2015 г., на което ще се гласува за разпределението 

на дивидент по привилегированите акции на дружеството. 

Ако решението бъде прието, то акционерите ще получат по 

0.1998 лв. брутен дивидент на акция. Нетният дивидент на 

акция за акционерите физически лица ще е 0.18981 лв. за 

лот. Това ще е шестата година от изплащания от 

компанията дивидент по седемгодишната емисия 

привилегировани акции. Общата сума, която ще бъде 

разпределена между акционерите, е 17.736 млн. лв. 

Остатъкът от печалбата за 2014 г., възлизаща на 41.57 млн. 

лв., ще се гласува да се задели като неразпределен 

положителен финансов резултат. Предлаганият дивидент 

по привилегированите акции е един от най-големите, който 

публична компания вече е обявила да задели между 

акционерите. 

Profit.bg, 27 май 2015 

Ново предложение за увеличение на 

капитала на Фазерлес 

Миноритарни акционери във Фазерлес АД ще направят втори опит за гласуване на увеличение на 

капитала на компанията със собствени средства, става ясно от съобщение на дружеството. 

Предложението е за увеличение за сметка на неразпределена печалба от минали години и други 

резерви от 515 000 на 10 300 000 лв. Ако предложението бъде прието, ще се издадат нови 9 785 

000 акции, като за всяка притежаваща ще се получат по 19 нови акции. Същата точка в дневния 

ред на общото събрание присъстваше и през миналата година, но мажоритарният собственик на 

дружеството гласува против предложението на миноритарните акционери. Евентуалното 20-

кратно увеличение ще означава, че капиталът на Фазерлес ще нарасне до 10.3 млн. лв. Другото 

важно решение на общото събрание на акционерите е разпределението на 2 лв. дивидент на всяка 

акция, или общо 1.03 млн. лв. Фазерлес АД обяви печалба преди данъци за първото тримесечие на 

2015 г. в размер на 344 хил. лв. спрямо 174 хил. лв. за година по-рано. Съвкупните приходи на 

БФБ-София  

Седмичен оборот 18-23.05.2015 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 1 932 588.31 

Standard 4 896 039.66 

АДСИЦ 754 211.92 

Общо оборот на БФБ 7 833 309.27 

 

BGREIT: 27.04.2014 – 26.05.2015

 

BGBX40: 27.04.2014 – 26.05.2015

 

SOFIX: 27.04.2014 – 26.05.2015 
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компанията за периода 1 януари – 31 март са 4.089 млн. лв. спрямо 3.8 млн. лв. за първите три 

месеца на 2014 г. Инвестиционната програма на дружеството за 2015 г. предвижда вложения за 

600 хил. лв. 

profit.bg, 26 май 2015 

Чайкафарма дебютира на Българска фондова борса 

От 21 май, емисията на Чайкафарма висококачествените лекарства АД е регистрирана на 

Българска фондова борса. Само 9 минути след началото на търговската сесия бе сключена и 

първата сделка, която е за 500 акции на цена от 4.26 лв. за лот. Това е с 18% повече спрямо 

индикативна референтна цена, определена от заявителя за първата борсова сесия. Капиталът на 

компанията е 43.5 млн. лв., а борсовият код на дружеството – 7TH. В момента търсене има на цена 

от 3.57 лв. за брой, а предлагане на ниво от 4.27 лв. за лот. 

profit.bg, 25 май 2015 

Проектът на Стивън Ло край Мусачево ще се финансира през борсата 

Година след като придоби публичното дружество Уелкъм холдингс, хонконгският инвеститор от 

китайски произход Стивън Кит Синг Ло започва и процедура за набиране на капитал през борсата. 

Ло и неговата компания са инвеститори в мегапроекта за градски туризъм Света София край 

софийското село Мусачево. Като част от проекта вече е придобито и голф игрището в Равно поле. 

На 25 май започва процедурата по увеличението му с т.нар. варанти. Това са инструменти, които 

дават право, но не и задължение на притежателите им да запишат акции на компанията при 

определена цена. В случая са емитирани 1.375 млрд. варанта с емисионна цена 0.001 лв. - ако те се 

продадат, в касата на дружеството ще постъпят 1.375 млн. лв. Притежателят на всеки варант обаче 

ще може да запише една нова акция от капитала срещу 5 лв. в рамките на следващите 6 години. 

Теоретично това означава, че ако се упражнят и платят всички права по варантите, Уелкъм 

холдингс може да набере 6.875 млрд. лв.Mинималният брой на варантите, които трябва да бъдат 

записани и платени, за да е успешна емисията, е 937.5 млн. Мениджър по емисията е 

инвестиционната компания Manе Capital. 

Капитал, 21 май 2015 

Активите на фондовете растат, държат с 30% по-малко в депозити 

Към края на март 2015 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни 

фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2.19 млрд. лева. Техният размер се 

увеличава с 432.3 млн. лева (24.5%) в сравнение с март 2014 г., като повишението им спрямо 

декември е 236.6 млн. лева (12.1%). Като процент от БВП общият размер на активите на местните 

и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2015 г. е 2.6%, спрямо при 2.1% към март на 

миналата година. Активите на местните инвестиционни фондове достигат 859 млн. лева към края 

на март, като спрямо същия месец на 2014 г. те се увеличават с 9% до 70.7 млн. лева. Спрямо 

последния месец на миналата година, активите нарастват с 56.7 милиона лева, или 7.1%. Към края 

на първото тримесечие на 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 

39.1 млн. лева (16.6%) до 274.9 млн. лева, при 235.8 млн. лева към март 2014 г. Активите на 

балансираните фондове се увеличават с 19%, или 21.9 милиона лева до 136.8 милиона лева. 

Спрямо края на миналата година активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват със 

7.8%, а тези на балансираните фондове с 5.9%. Средствата, управлявани от фондовете 

инвестиращи в облигации, се увеличават с 9.2 млн. лева (2.1%) до 445.4 млн. лева към март, при 

436.2 милиона лева през същия месец на миналата година. Към края на март 2015 г. активите на 

фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 51.9% от общия размер на 

активите на местните инвестиционни фондове, при 55.3% към март 2014 г. и 51.9% към декември 

2014 г. 

Profit.bg, 20 май 2015 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Инвестират 11 млн. лв. в 

модернизацията на пристанище 

Варна 

"Пристанище Варна", което е открито 

официално на  18 май 1906 г., посрещна 

своята 109-a годишнина с отлични резултати. 

Над 3,6 млн. тона товари са обработени в 

пристанището от началото на годината, което 

е с 15% повече спрямо същия период на 

миналата година. Основен дял в това 

количество заемат зърнените храни и товарите 

на девненските химически заводи. 

Статистиката отчита ръст от 8,9% и при 

другия структуроопределящ товар за 

"Пристанище Варна" ЕАД – контейнерите. До 

момента са претоварени над 51 хил. TEU 

(единици*). През първото четиримесечие на 

годината пристанището е обработило и 

новопривлечен товар – 29 хил. тона 

газопроводни тръби за Азербайджан. С 30,50% 

повече е общият размер на реализираните 

приходи към края на април, които надхвърлят 

23 млн. лева. До момента "Пристанище Варна" 

ЕАД реализира инвестиции в размер на над 2 

млн. лева за доставка на машини и 

съоръжения и 1,1 млн. лева за пристанищна 

инфраструктура, следвайки политиката за 

постоянна модернизация и технологично 

развитие. 

Строителство градът, 27 май 2015 

Почти 70 милиона лева от 

концесионни такси 

Почти 70 милиона лева от концесионни такси 

са влезли в бюджета от канадската компания 

"Дънди Прешъс Металс" за периода от 1999 г. 

до 2014 г., съобщи енергийният министър 

Теменужка Петкова. Таксата се формира на 

базата на месечните отчети на дружеството за 

добитата руда и съответно на метали от нея, 

както и на цените на тези метали на 

Лондонската стокова борса. Отделно се плаща 

и ДДС върху концесионната такса. По закон 

на общините, където се намира находището на 

руда, се дава половината от таксата. "От 2007 

г. на двете общини, където работи фирмата, са 

дадени 26.2 млн. лв.", добави министърът. 

Сега, 27 май 2015 

"Шеврон" ще възражда Бургас-

Александруполис  

Американският енергиен гигант "Шеврон" е 

заинтересован да възроди спрения проект за 

нефтопровода Бургас-Александруполис. 

Това твърди в интервю Николай Токарев, 

президент на руската компания "Транснефт", 

която държи контрола в проектната 

компания за изграждане на нефтопровода. 

Интересът на "Шеврон" произтича от 

плановете за разширяване на Каспийския 

тръбопроводен консорциум (КТК), в който 

щатската компания държи 15%. 

Стандарт, 26 май 2015 

Селските имоти отново привличат 

интерес  

Регистрирана е нова вълна на силен интерес 

към имоти в селата. Интересът е насочен 

предимно към закупуване на имоти в села в 

радиус до 25 км от градските центрове. Най-

активен е пазарът на селски имоти в 

областите Бургас, Пловдив, Благоевград, 

Ловеч и Велико Търново. Търсят се къщи с 

дворове до 2 декара предимно в ценовия 

диапазон до 25 хил. евро. Селските имоти по 

Южното Черноморие също отчитат завишен 

инвестиционен интерес, предимно от руски 

граждани.     

Investor.bg, 26 май 2015 

Балканското разрастване на 

"Спиди" 

Българската куриерска компания "Спиди" 

ще работи за развитие на мрежа в Турция, а 

до няколко дни ще започне и да предлага 

услуги с една цена между България, Гърция 

и Румъния. Досега "Спиди" предлагаше 

еднакви цени за пратки от и до България и 

Румъния. Сега вече ще бъде включена и 

Гърция. Друга важна нова услуга е 

партньорството с една от най-големите 

палетни мрежи в Европа – Palletways. Така 

от юли офисите на "Спиди" ще предлагат на 

клиентите си директен превоз на палетни 

пратки до всяка държава на Европа.   

Капитал, 25 май 2015 
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Германска компания открива шивашко предприятие във Видин  

Германска компания открива голямо шивашко предприятие във Видин, съобщи областният 

управител Момчил Станков. То ще стартира със 150 работни места, но до 5 години в него ще 

заработят 600 души. Предприятието ще произвежда мъжки ризи от престижни марки. Компанията 

има опит в този вид производство от 50 години. Това е най-голямата инвестиция във Видин през 

последните години, допълни Момчил Станков. Видин е имал голямо шивашко предприятие – 

„Вида-стил", което също е изработвало мъжки ризи за най-големите европейски търговски вериги. 

До края на 2015 година във Видин ще бъдат открити още 2 нови производства. В момента 

инвеститорите проучват условията и работната сила за новите дейности. 

Стандарт, 25 май 2015 

 „Карлсберг България инвестира 5 млн. евро в завода на „Пиринско“ в 

Благоевград 

На територията на пивоварна „Пиринско" в Благоевград стартира изграждането на най-модерната 

и иновативна технология в пречистването на отпадните води от производството, която 

съвременните европейски пивоварни прилагат. Пет милиона лева е инвестицията в "Пиринско" в 

Благоевград и е най-голямата планирана инвестиция на „Карлсберг България" в пивоварната за 

2015 година. Новата функционалност в оперативния процес ще включва няколко стъпки, като 

нововъведението е анаеробен биологичен реактор, наречен BIPAQ IC реактор за вътрешно 

пречистване на водите. Анаеробният реактор осигурява пречистването на отпадните води на 

завода и е част от дългосрочните инвестиции на "Карлсберг България", които имат за цел да сведат 

замърсяването от производствения процес до минимум. Тези води ще повишат капацитета на 

пречиствателната станция на пивоварната. 

Класа, 25 май 2015 

Словакия, Унгария, Румъния и България подписаха предварително 

споразумение за нов проект за газопровод 

На срещата на върха в Рига вчера (21-ви май), Словакия, Унгария, България и Румъния подписаха 

Съвместна декларация в подкрепа на идеята за изграждане на газопровод Eastring, предназначен 

да свързва Централна с Югоизточна Европа. Въпреки че името Eastring не се появява в одобрения 

документ, предложението за нов газопровод с това име има две версии - първата е с дължина от 

832 км и преминава през Словакия, Унгария и Румъния, докато втората версия е с дължина 1274 

км и ще достигне до България. Едно от предимствата на новия газопровод е, че Eastring ще 

използва съществуващата инфраструктура на Eustream на територията на Словакия, която е изцяло 

реновирана след газовата криза от 2009 година. Целта на новия проект е транспортирането на 

природен газ и в двете посоки с капацитет от 20 млрд. кубически метра годишно като първи етап и 

от 40 млрд. кубически метра на последващ етап. Потенциалните източници на природен газ са 

Азербайджан, Туркменистан, Ирак, Кипър и Русия, а за обратния поток - суровина от 

Западноевропейските газови хъбове. Оптимистичният срок за изграждане на първия етап на новия 

газопровод е 2018 година. 

БТА, 25 май 2015 

"Лукойл" ще преработва иракски петрол в Бургас  

Руската компания "Лукойл" планира да преработва иракски петрол в рафинерията в Бургас. Това 

съобщава ТАСС като цитира президентът на компанията Вагит Алекперов. В сряда в 

присъствието на премиера Бойко Борисов беше официално открита инсталация за преработка на 

стойност 1.5 млрд. долара. Междувременно пред "Ройтерс" Алекперов обяви, че компанията не 

планира да се присъедини към ОПЕК, нито пък координира действията си с картела. След 

посещението си в Бургас Алекперов е имал среща с премиера на Ирак. "Лукойл" вече е предложил 

на правителството на Ирак нов подход към разработката на находището "Насирия". Идеята е в 
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първия етап от проекта да започне усвояване на наличните количества петрол в находището, а 

после средствата от това да се използват за изграждането на завод за преработка. 

Дневник, 25 май 2015 

Дават на НКЖИ пет имота за изграждането на интермодален терминал в 

Пловдив  

Министерски съвет (МС) реши на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ 

(НКЖИ) да бъдат дадени пет имота с площ от 11 декара за изграждането на интермодален 

терминал в Пловдив. Проектът е финансиран със средства от ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г., 

посочват от пресцентъра на кабинета. Заедно с това на редовното си заседание от правителството 

одобриха отчуждаването на имоти, свързани с изграждането на Софийския околовръстен път. 

Решението е във връзка с реконструкцията и модернизацията на жп линията Димитровград – 

Свиленград. През миналата седмица стана ясно, че за ремонт и поддръжка на железопътната 

мрежа в страната ще бъдат отпуснати 47 млн. лв. Това потвърдиха от НКЖИ.  Отделените 

средства са с около 10 млн. лв. повече от тези, които бяха предвидени и използвани през миналата 

година. От сумата 7 млн. лв. ще бъдат насочени за подновяване на релсите, а 900 хил. лв. за смяна 

и ремонт на стрелки. 

Econ.bg, 21 май 2015 

До края на юни се очаква продажбата на държавния дял в Пловдивския 

панаир  

До началото на юни ще бъдат готови приватизационната оценка, правният анализ и 

информационният меморандум на Международен панаир Пловдив АД, а в края на месеца ще бъде 

обявен публичен търг с явно наддаване за миноритарния пакет държавни акции от капитала на 

дружеството (49%). Това съобщи в интервю за "Дарик" радио изпълнителният директор на 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) Емил Караниколов. До две 

седмици ще стане ясно и финансовото състояние на дружеството, информация която касае всеки 

потенциален инвеститор от страната или чужбина. Няма да има специални изисквания към 

участниците в търга, освен средствата им да са публични и парите "чисти". Собственик на 

мажоритарния пакет от панаира е активистът на БСП - Пловдив Георги Гергов. Преди осем години 

Гергов получи без търг или конкурс миноритарен дял в дружеството и след като изкупи акциите 

на реститути, увеличи участието си до сегашните 51 на сто.  

Дневник, 21 май 2015 

Кабинетът даде зелена светлина за тунел под Шипка 

Правителството потвърди ангажимента на България за строителството на Фаза II от проекта 

"Обход на гр. Габрово", съобщиха от правителствената информационна служба. Втората фаза 

включва тунел под връх Шипка, съгласно индикативните стойности в размер до 520 млн. лв., при 

наличие на свободен финансов ресурс в рамките на бюджета на Оперативна програма "Транспорт 

и транспортна инфраструктура" 2014-2020, и/или със средства от държавния бюджет на България 

при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси. Тази фаза е предвидена за 

изпълнение през периода 2016-2020 г. и включва строителство на участък с дължина 10,87 км и 

3,22 км тунел под връх Шипка. Фаза I, която е в процес на изпълнение, включва строителството на 

участък с дължина 23,25 км и етапна връзка на обхода със съществуващия първокласен път между 

Велико Търново и Габрово, както и изготвяне на разширен идеен проект за тунела под връх 

Шипка. Средствата за реализиране на проекта са осигурени чрез подписан на 14.05.2013 г. договор 

за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията и Агенция "Пътна инфраструктура" на стойност 98 562 050,88 лв. 

Строителните дейности по тази фаза са стартирали. Етап I е по същество завършен, като на 

03.12.2013 г. е подписан Акт 15.  

Преса, 21 май 2015 
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АНАЛИЗИ 

Плахо раздвижване на лизинговия пазар 

Портфейлът нараства с 18.8 млн. лв. за първите три месеца и достига 3.14 млрд. лв. 

Съживяването на българската икономика в началото на годината постепенно започва да се усеща и 

на лизинговия пазар. Раздвижването през първите три месеца на 2015 г. все още е само в отделни 

сегменти, но прогнозите на сектора като цяло са положителни. Повод за оптимизъм дават както 

по-доброто икономическо представяне, така и очакванията за активизиране по линия на 

европейските фондове. 

Първи положителни сигнали 

Тенденцията се вижда и от данните от секторната статистика, публикувана през миналата седмица 

от БНБ. За първото тримесечие на годината вземанията на лизинговите компании са се увеличили 

с 18.8 млн. лв. спрямо края на 2014 г. до 3.14 млрд. лв. Пикът в обема на пазара беше достигнат в 

края на 2008 г., когато вземанията на дружествата в сектора по финансов и оперативен лизинг бяха 

5.99 млрд. лв. Оттогава портфейлите почти неизменно се свиват, следвайки забавянето на 

икономиката и отложените инвестиционни планове на бизнеса. Така въпреки тримесечния ръст 

обемът на пазара все още остава под отчетените преди година 3.3 млрд. лв. 

"Като цяло размерът на пазара остава непроменен – от порядъка на 3 млрд. лв., което показва, че 

обемите, които се сключват като нов бизнес, все още не могат да надвишат погашенията по 

съществуващия портфейл", отбелязва изпълнителният директор на "Интерлийз" Атанас Ботев. 

Подобрението в началото на 2015 г. е изцяло благодарение на нарастването на вземанията по 

финансов лизинг и по-конкретно при товарните и лекотоварните автомобили, докато при 

оперативния се запазва наблюдаваната през последната година тенденция на свиване на обемите. 

"Лизинговането на товарни автомобили беше основната ни дейност през първото тримесечие", 

посочва управителят на "Сожелиз" Михаил Комитски. По думите му в началото на годината е 

имало доста подновявания на транспортни автопаркове, което е допринесло за растежа. 

"Отчитаме индикации за раздвижване на пазара, към момента основно в транспортния бизнес и 

селското стопанство", посочва от своя страна и изпълнителният директор на "Уникредит лизинг" 

Александър Кръстев. "Ръстът в тези сектори е повлиян от изместването на операции на 

чуждестранни транспортни компании у нас и стартиралите европейски програми", обяснява той. 

Умерен оптимизъм 

Данните на БНБ за новосключените договори за товарни и лекотоварни автомобили също показват 

над 23% годишен ръст в сегмента. С близо 10% са се повишили и новите вземания по лизингови 

договори за леки коли. И в двата сегмента статистиката сочи спад на тримесечна база, но от 

сектора обясняват, че при леките автомобили например последното тримесечие на годината е 

традиционно силен период заради повишеното потребителско търсене, което прави базата за 

сравнение по-висока. При товарните автомобили също се наблюдава подобна сезонност с по-

високи обеми нови договори в последните тримесечия, показват статистическите данни от 

последните няколко години. Прогнозите на представителите на сектора са двата сегмента да са 

сред основните двигатели на пазара и през 2015 г. 

Оптимизъм има и по отношение на други машини. "Очакванията ни са за лек ръст на обемите в 

индустрията до края на годината, като съществен фактор ще бъдат еврофондовете и експортно 

ориентираният бизнес предвид по-бързото от очакваното възстановяване на износа", прогнозира 

Кръстев. 

За момента данните на БНБ сочат продължаващ спад в обемите при лизинговането на машини, 

съоръжения и индустриално оборудване. Сегментът се свива както на тримесечна, така и на 

годишна база. "Земеделците изчакват европейските програми, но може би след тръгването им ще 
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видим раздвижване в сегмента от май нататък", обяснява Комитски. Той от своя страна отбелязва 

и наблюдаваното през първото тримесечие известно раздвижване и при лизинга на строителна 

техника, където от доста време не е имало значими сделки. 

След две последователни години на свиване в обема на необслужваните вземания в началото на 

2015 г. статистиката показва минимален ръст – с 0.33% спрямо края на 2014 г. Обемът обаче 

остава под отчетеното преди година, а делът на нередовните вземания спрямо общия портфейл се 

свива до 29.97% при 30.16% за предното тримесечие. 

Капитал, 21 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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