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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

"Химакс фарма" е придобила 5.05% от 

ФЕЕИ АДСИЦ от "Енемона" 

"Химакс фарма" е придобила 5.05% от Фонда за 

енергетика и енергийни икономии (ФЕЕИ) АДСИЦ на 10 

юни 2015 г. от "Енемона". Преди това фармацевтичната 

компания не е имала никакви акции във (ФЕЕИ) АДСИЦ. 

След продажбата делът на "Енемона" във фонда остава 

14.9%. Фармацевтичната компания "Химакс фарма" е 

регистрирала увеличение на общите си продажби от 

5.62% на годишна база за 2014 г. Така те достигат 8.04 

млн. лв. Нетната печалба намалява с 37.66% до 1.609 млн. 

лв за 2014 г. Това се дължи на увеличения размер на 

счетоводната амортизация и по-големите разходи за 

реклама и развиване на новия търговски отдел във 

фирмата 

Капитал, 17 юни 2015 

Новата ръка на King's 

King's, вече има - ексклузивен дистрибутор за цялата 

страна, който заменя досегашното множество от 

регионални търговци - свързваната с депутата Делян 

Пеевски "Експрес логистика и дистрибуция" (ЕЛД). 

Досега цигарите на "КТ Интернешънъл" се продаваха от 

много на брой дистрибутори, различни за отделните 

градове в страната, като стоката се доставяше до техните 

складове, а те я разпространяваха до крайните обекти. 

Отстъпката, която оставаше у търговците на едро, също 

от години е стабилна - 3%. За София единствен партньор 

на производителя в столицата беше определен "Болкан 

адвъртайзинг енд дистрибюшън. От 1 април за единствен 

дистрибутор за страната е избран "Експрес логистика и 

дистрибуция. ЕЛД е поела разноса във всички по-големи 

населени места, а за по-неатрактивните "селски" райони 

цигарите се карат на местните борси. Самият 

"Булгартабак" избра ЕЛД за ексклузивен дистрибутор на 

цигарите си в цяла България в началото на март миналата 

година. Дотогава в тази роля беше "Табак логистик груп" 

- обединение на дългогодишни цигарени търговци от 

всички региони на страната. 

Капитал, 15 юни 2015 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Над 28 хил. безработни са намерили 

работа през май 
Благодарение на субсидираните работни места и 

сезонната заетост официалната безработица продължава 

да пада и през май е 10.1 на сто. Понижението спрямо 

април е с 0.6 пункта, а спрямо 2014 г. - с 1.1 на сто, 

показват данните на Агенцията за заетостта. Над 28 хил. 

регистрирани в бюрата по труда са намерили препитание 

през май - с около 1200 повече спрямо април. Така без 

работа са 331 846 българи. Спрямо април те са с около 18 

500 по-малко. На годишна база намалението е по-

забележително - с близо 36 хил. души. Близо 22 400 

безработни са започнали работа на първичния пазар през 

май. В субсидирана заетост са включени близо 6000 

души. По схеми, финансирани от оперативната програма 

на социалното министерство, са постъпили на работа 

4110 безработни - двойно повече отколкото през април.  
Сега, 16 юни 2015 

Дефлация за май месец отчита НСИ 
Индексът на потребителските цени за май 2015 г. спрямо 

април 2015 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 

0.2%. Инфлацията от началото на годината (май 2015 г. 

спрямо декември 2014 г.) е 0.7%, а годишната инфлация 

за май 2015 г. спрямо май 2014 г. е 0.9%. Това съобщиха 

от Националния статистически институт. 

Средногодишната инфлация за периода юни 2014 - май 

2015 г. спрямо периода юни 2013 - май 2014 г. е минус 

0.5%. През май 2015 г. спрямо предходния месец цените 

на стоките и услугите в потребителските групи са се 

променили, както следва: 

-хранителни продукти и безалкохолни напитки - 

намаление с 0.9%; 

-алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават 

на равнището от миналия месец; 

-облекло и обувки - увеличение с 0.7%; 

-жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, 

електроенергия, газ и други горива - намаление с 0.1%; 

-жилищно обзавеждане, домакински уреди и 

принадлежности и обичайно поддържане на дома - 

увеличение с 0.1%; 

-здравеопазване - намаление с 0.2%; 

-транспорт - увеличение с 1.9%; 

-съобщения - намаление с 0.2%; 

-развлечения и култура - намаление с 0.6%; 

-образование - цените остават на равнището от миналия 

месец; 

-ресторанти и хотели - увеличение с 0.1%; 

-разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.2%. 
Сега, 16 юни 2015 

17.06.2015 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.74394   

GBP/BGN 2.72324   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.02 от 01.06.2015  

 

ПЧИ: 52.7 млн. EUR през март 2015 

 
Лоши и преструктурирани кредити 

към февруари 2015 

 

 

Безработица: 10.1% през май 2015 
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Влоговете на населението стигнаха 42,3 млрд. лв. 
Депозитите на домакинствата в българските търговски банки достигнаха 42,294 млрд. лв. към края 

на април 2015 г., показват данните на БНБ за състоянието на банковата система. За месец 

спестяванията на физическите лица са нараснали с 81 млн. лв. - в края на първото тримесечие бяха 

42,213 млрд. лв. Бизнесът явно започва да поглежда смело към нови инвестиции, защото 

депозитите на нефинансовите предприятия намаляват с 399 млн. лв. - от 17,279 млрд. лв. през март 

до 16,88 млрд. лв. през април. Общата депозитна маса в банките се стопява с 845 млн. лв. до 72,226 

млрд. лв., като причина за това е и намалението в графа „депозити на кредитни институции“ (това 

са парите на една банка в друга - б.р.). Към 30 април печалбата на банковата система е 374 млн. 

лв., или с 68 млн. лв. повече спрямо същия период на м.г. 
Преса, 15 юни 2015 

България сред страните в ЕС с най-голям растеж 
През първото тримесечие на годината България се нарежда сред страните с най-голям 

икономически растеж - 0,9 на сто спрямо 0,4 на сто през предходните три месеца, сочат данни на 

Евростат. Също с 0,9 на сто е нараснала и икономиката на Испания. Евростат потвърди 

предишната си оценка за растежа в ЕС и еврозоната от 0,4 на сто през първото тримесечие. Най-

висок тримесечен растеж е отчетен в Чехия, Кипър и Румъния, следвани от Полша. Най-силен 

спад отчитат Литва, Естония, Гърция и Финландия. Брутният вътрешен продукт (БВП) в страните 

от еврозоната е нараснал също с 0,4 на сто, посочва Евростат, преразглеждайки към повишение 

предишната си оценка, която беше 0,3 на сто. За една година БВП на еврозоната със сезонните 

корекции се е увеличил с 1% през първото тримесечие след нарастването с 0,9 на сто през 

предходните три месеца. В целия ЕС нарастването е 1,5 на сто. Сред компонентите на растежа е 

потреблението на домакинствата, което най-много е допринесло за увеличаването на БВП през 

първото тримесечие, с 0,3 пункта. 
Монитор, 12 юни 2015 

Износът ни за ЕС расте с 12% през първо тримесечие 
Износът на България за ЕС през периода януари - март 2015 г. се увеличава с 12% спрямо същия 

период на 2014 г. и е в размер на 6.9 млрд. лева, показват предварителните данни на Националния 

статистически институт. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, 

Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.9% от износа за държавите - членки на 

ЕС. През март 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 11.3% спрямо същия месец на предходната 

година и е в размер на 2.4 млрд. лева. Вносът на България от ЕС през първото тримесечие се 

увеличава със 7.2% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 7.8 млрд. лв.. Най-голям е 

стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През 

март 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 14.4% спрямо същия 

месец на предходната година и е в размер на 2.9 млрд. лв. по цени CIF. 
Money.bg, 10 юни 2015 

Подобрили сме външнотърговското си салдо с трети страни с 830.8 млн. 

за първите четири месеца на 2015 г. 
Износът на България за трети страни за периода януари-април 2015 г. се е увеличил с 13.8%, 

спрямо съпоставимия период на 2014 г., показват предварителните данни на Националния 

статистически институт. Сумата за периода е 5.4 млрд. лв. Основно сме изнасяли за Турция, 

Китай, Сингапур, Сащ и Русия - държави формиращи 51% от износа с трети страни. Само през 

април, износът на България с трети страни на годишна база се е увеличил с 12.8% до 1.5 млрд лв. 

В същото време вносът от трети страни за четирите месеца на 2015 г. се увеличава с 1.3% до 6.2 

млрд. лв. Най много внасяме от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. Само за април, 

вносът е намалял с 0.8% спрямо година по-рано и възлиза на 1.7 млрд. лв. Външнотърговското 

салдо за първите четири месеца на 2015 г. е отрицателно и е на стойност 799.2 млн. лв. След 

елиминиране на разходите за транспорт и застраховки, салдото също е отрицателно на ниво от 518 

млн. лв. 
Money.bg, 10 юни 2015 
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Рейтинг Топ 10 фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Други дейности, свързани със свободното 

време", 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 Еврофутбол ООД София 21 849 27 237 

2 Ню геймс ООД София 219 5 250 

3 Евробет ООД София 4 021 4 596 

4 Уин Сити ЕООД София 2 141 4 003 

5 Сити Казино Груп ООД София 856 3 595 

6 Принцес Свиленград ЕАД Свиленград 2 582 2 406 

7 Ентертеймант АД Пловдив 1 257 1 510 

8 Паша ентъртеймънт ЕАД София -656 1 075 

9 Казино Елит АД София 1 587 974 

10 Евро Казино Груп ООД София 689 885 

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

 

Избраха изпълнител на електронната 

система на SEE Link  

SEE Link избра изпълнител на електронната система за 

пренасочване на поръчки за покупка и продажба на 

финансови инструменти. Консорциум от словенските 

софтуерни компании Novita и Evolve, както и македонския 

доставчик на облачни услуги NeoCom спечелиха търга за 

ИТ платформата на стойност 250 000 евро. Навлизаме в 

стадия на същинска разработка на платформата. Радваме 

се, че работата по проекта до момента върви доста гладко и 

сме убедени, че SEE Link ще може да заработи в 

предварително заложените срокове., каза Иван Такев, 

изпълнителен директор на Българска фондова борса-

София. Очаква се първите поръчки да бъдат обработени 

през ИТ платформата в началото на 2016 г. Миналата 

година SEE Link получи безвъзмездна помощ от 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) 

за внедряването на системата. SEE Link е акционерно 

дружество със седалище в Скопие, Македония, учредено 

от фондовите борси на България, Македония и Хърватия, 

всяка с равен дял от собствеността. Целта на компанията е 

да създаде регионална инфраструктура за търговия на 

ценни книжа от тези три пазара. 

profit.bg, 17 юни 2015 

Булгартабак предлага дивидент от 4,2 лв. 

за акция 

Съветът на директорите на Булгартабак холдинг АД 

предлага изплащането на брутен дивидент от 4,2 лв. на 

акция, показват материалите към дневния ред за общото 

събрание на дружеството, публикувани в уеб страницата 

на дружеството. Общата сума за дивидент е 30 942 332,4 

лв., като от тях 1 731 543,82 лв. ще са за сметка на 

печалбата на дружеството за 2014 г. и останалите 29 210 

788,58 лв. за сметка на фонд Неразпределени печалби от 

минали години. Ще бъдат гласувани и другите точки, 

рутинни за редовно годишно общо събрание на акционерите, като например приемане на отчети, 

освобождаване на ръководството от отговорност за дейността през 2014 г. и други. Акциите на 

Булгартабак холдинг АД поевтиняват с 50% за последните 12 месеца до 39 лв. за акция и 287,32 

млн. лв. пазарна капитализация. В последните години Булгартабак холдинг АД е разпределил още 

9,4627 лв. на акция през 2013 г., 7,19177 лв. през 2011 г., 0,31239 лв. през 2010 г., 9,02702 лв. през 

2009 г., 0,8 лв. през 2008 г. и т.н. 

investor.bg, 17 юни 2015 

Финансовите посредници оценяват положително текущата 

икономическа ситуация 

Общата оценка на българските финансови посредници за текущата икономическа ситуация е 

положителна, поради което те очакват и по-бърз икономически растеж през второто тримесечие. 

Освен това тенденцията за понижение на лихвените проценти по кредитите и по депозитите ще 

БФБ-София  

Седмичен оборот 08-13.06.2015 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 288 864.32 

Standard 1 469 604.34 

АДСИЦ 2 583 297.84 

Общо оборот на БФБ 4 724 493.33 

 

BGREIT: 15.05.2014 – 16.06.2015

 

BGBX40: 15.05.2014 – 16.06.2015

 

SOFIX: 15.05.2014 – 16.06.2015 
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продължи и през второто тримесечие на 2015 г. Заради низходящия тренд при лихвите по 

депозитите инвестиционните посредници очакват приток на инвестиции в алтернативните на 

депозитите финансови инструменти въпреки слабата активност на родния капиталов пазар. 

Програмата на Европейската централна банка (ЕЦБ) за количествени улеснения пък ще се отрази 

положително на икономиката на България. Това показват резултатите от тримесечното издание 

„Финансов сектор: оценки и очаквания” на Дирекция „Икономическа и финансова политика“ към 

Министерството на финансите (МФ). В него са обобщени очакванията на инвестиционни 

посредници, управляващи дружества, търговски банки и пенсионни фондове по отношение на 

основни макроикономически показатели и фактори, които се отнасят до извършваната от тях 

дейност. Финансовите посредници прогнозират, че понижението на лихвените проценти както по 

депозитите, така и по кредитите в левове и в евро ще продължи през второто тримесечие и то с 

темпове, сходни с тези от първото тримесечие на 2015 г. 

investor.bg, 17 юни 2015 

Без дивиденти за акционерите на „Албена” АД 

Тази година акционерите на Албена АД няма да получат дивидент, реши в събота Общото 

събрание на акционерното дружество. Причината е в намаления размер на печалбата за миналата 

година, която е с 42 % по-малка в сравнение с предходната година. За изминалата година 

компанията отчете печалба след облагане в размер на 8 431 155 лв. Тя е по-малка от планираната 

поради обективни обстоятелства – наводнението и обезценката на руската и украинските валути, 

довели до спад на туристите от двете страни. Тъй като, независимо от намалялата печалба, са 

направени сериозни инвестиции, бе решено положителният резултат да бъде отнесен към 

неразпределена печалба. Според изпълнителният директор Красимир Станев, финансовият 

резултат за 2014 г. е един от най-ниските финансови резултати от съществуването на курорта. 

През 2014 г. във ваканционно селище Албена са реализирани 1 291 000 нощувки, като спадът 

спрямо 2013 г. е с 9%. Приходите за годината възлизат на 74 610 000 лева, което е със 7,38 млн. 

лева по-малко от предходната година. Най-голямо намаление има на приходите от руски пазар – с 

3 912 000 лева, като са били 16 988 000 лева.  

Стандарт, 15 юни 2015 

КФН отново забрани "търговото" към акционерите на Арома Риъл 

Естейт АД 

Комисията за финансов надзор реши да издаде временна забрана за публикуване на търгово 

предложение към останалите акционери на Арома Риъл Естейт” АД. Търговото предложение е от 

името на Димитър Луканов Луканов за закупуване чрез инвестиционен посредник Бета Корп АД 

на останалите акции. Това е втори неуспешен за сега опит за търгово към останалите акционери на 

Арома Риъл Естейт” АД. Припомняме, че на 17 март КФН окончателно забрани отправено търгово 

предложение. При него предложената цена бе 0.747 лв. за акция. 

Money.bg, 15 юни 2015 

КФН одобри увеличаването на капитала на Софарма имоти 

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия 

акции на Софарма имоти” АДСИЦ. Това е решено на заседанието в петък, става ясно от сайта на 

регулатора. Новата емисия на емитента е в размер на 1 150 000 броя обикновени, поименни, 

безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и 

емисионна стойност 3.90 лева всяка Емисията на Софарма имоти АДСИЦ,(6S6) в регистъра и е в 

процес на емитиране. В момента Софарма имоти АДСИЦ е с капитал 16 938 725 лв., разпределен в 

същия брой акции с номинална стойност 1 лев. 

Money.bg, 15 юни 2015 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Първата инвестиция на Катар у 

нас е в земеделие  

След няколко широко рекламирани държавни 

визити в Катар вече е факт първата инвестиция 

в страната. В края на май регистрираната в 

България "Катар мениджмънт ейджънси" е 

купила промишлени и земеделски имоти на 

стойност над 4.85 млн. лв. в област Варна. 

Компанията купувач e собственост на 

Мохамед ал Тани, който носи фамилията на 

емира на Катар. Qatar Management Agency е 

регистрирано през 2008 г. и развива дейности в 

различни сфери - от IT и бизнес консултиране 

до услуги в сферата на търговията с 

бързооборотни стоки. В началото на миналата 

година дружеството открива клон в България, 

регистриран от Мохамед ал Тани. Още през 

2010 г. Катар обяви, че проявява интерес към 

българското агнешко месо, като две години по-

късно гарантира и сериозността на 

намеренията си с депозит от 50 млн. долара в 

Българската банка за развитие. Докато 

българската администрация предложи вариант 

за износ, срокът на депозита изтече и парите се 

върнаха в Катар. Същевременно две фирми - 

българска и катарска, решиха да започнат свой 

проект. В края на 2013 г. е създадено 

съвместното дружество "България - Катар 

селскостопанска компания", в което си 

партнират "Катар мениджмънт ейджънси" и 

смолянската "Тексима трейдинг". Само за 

половин година от създаването й - до средата 

на 2014 г., българско-катарският холдинг е 

направил износ на 10 хиляди агнета. 

Дневник, 17 юни 2015 

Arco Vara: Жилищният пазар 

отчита най-добрата година след 

кризата 

Годината се очертава като най-силната за 

жилищния пазар след настъпването на кризата 

в имотния сектор през 2008 г. Това показват 

данните на компанията за първите пет месеца 

на 2015 г. Не само търсенето и броят сключени 

сделки са повече, но и ценовият диапазон, в 

който са най-активни клиентите, е по-висок. 

Запитванията от началото на годината до май 

са се увеличили с 50% спрямо същия период 

на 2014 г. Огледите са с над 5% повече, а 

Продават старинна къща в 

Копривщица за 150 хил.  

Архитектурен паметник на културата обяви 

на търг Националната агенция за приходите 

в Пловдив. Къщата се намира в Копривщица 

и е обявена за паметник с категория "местно 

значение" с решение на Министерство на 

културата през 1975 г. Имотът се простира 

върху площ от 368 квадрата. Напълно 

реновиран е и е годен за живеене, тъй като 

даже има обзавеждане. 

Стандарт, 17 юни 2015 

След италианската оферта за 

строителство на цех за 

производство на алуминиеви детайли за 

спортни обувки край с. Зетево, поредно 

инвестиционно намерение за изграждане на 

ново производство в Айтос беше входирано 

в Общинската администрация. 

"ЗАЕДНОСТ" ЕООД иска да закупи 

общински терен от 10 дка, в близост до 

завода за скариди, по пътя за с. 

Карагеоргиево, на който да изгради фабрика 

за преработка на маслини. Дружеството има 

собствени площи, засети с маслини, 

суровината ще се доставя от Турция и 

Гърция, научи НП. Към новообособяващата 

се индустриална зона край Айтос, от една 

година има засилен инвеститорски интерес.  

Aytos.bg, 16 юни 2015 

Невидимото пристанище на 

"Газтрейд" 

Газтрейд строи пристанище за втечнен газ 

(LPG - liquefied petroleum gas) на 

Белославското езеро край Варна от 2003 г. 

Компанията затъна на последния етап след 

отказ на министъра на транспорта Ивайло 

Московски компанията да построи исканото 

съоръжение за приставане на кораби във 

водата - възможност, от която могат да се 

възползват само съществуващите 

пристанища. Въпреки всичко изградено 

дотук на сушата за около 16 - 17 млн. евро, 

министерството не смята пристанището за 

съществуващо.  

Капитал, 15 юни 2015 
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продажбите отбелязват ръст от 2.5 пъти. Наблюдава се трайно намаление на интереса на 

купувачите към малките апартаменти. Най-търсени са дву- или тристайните жилища с площ 80-90 

кв.м на продажни цени между 45 хил. и 60 хил. евро. За периода януари-май 2015 г. сделките с 

едностайни апартаменти и ателиета продължават да намаляват и достигат 26% от всички спрямо 

28% през същия период на 2014 г. и 29% през съответния период на 2013 г. Сделките с двустайни 

апартаменти през това полугодие са около 30% от общите в сравнение с 37 и 35% за предходните 

две години. Същевременно се наблюдава увеличаване на интереса към тристайните жилища. За 

петте месеца на годината сделките достигат 43% от всички спрямо съответно 35 и 36% за същия 

период на 2014 и 2013 г. 

Капитал, 15 юни 2015 

OMV строи газопровод през България  

Австрийската държава компания OMV може да построи газопровод, свързващ т.нар. "Турски 

поток" от българско-турската граница с централноевропейския разпределителен газов център в 

Баумгартен край Виена. Това твърди австрийското издание "Die Presse". Бъдещият главен 

изпълнителен директор на OMV Райнер Зеле планира с "Газпром" нов път за руския газ до Виена. 

Зеле ще поеме поста на една от най-силните енергийни компании в Централна Европа на 1 юли. 

Начело на проекта, преминаващ през България, Румъния и Унгария, щял да бъде Райнхард Мичек 

- бившият ръководител на газопровода "Набуко". От 2009 г. насам той ръководи Wintershall – 

поделение на химическия гигант BASF, като един от основните европейски партньори на руския 

газов гигант и откровен критик на санкциите на ЕС срещу управляващите в Русия. При 

представянето на Райнер Зеле председателят на надзорния съвет на OMV Рудолф Кемлер заяви, че 

доставянето на руски газ през Украйна може да се промени и е "много важно OMV да се включи в 

този процес и да можем да играем ключова роля в качеството си на важен пункт за доставяне на 

газ от Русия към Централна Европа". 

Стандарт, 15 юни 2015 

"Албена" АД планира 130 млн. лв инвестиции за пет години 

 През следващите пет години "Албена" АД ще инвестира 130 млн. лв. в развитието на комплекса. 

Средствата ще бъдат вложени в обновяване на хотелите "Кардам", "Доростор", "Камелия", 

"Добруджа" и "Арабела бийч". Успоредно с това ще се изгради нов тенис център, ще се построи 

топла връзка между хотелите "Фламинго" и "Добруджа", за да се улесни ползването на 

балнеологията в "Добруджа". Предвидено е и изграждане на басейн с олимпийски размери. 

Дневник, 15 юни 2015 

Проект на "Галакси Инвестмънт Груп" предоставя нови възможности за 

индустрията в Пловдив  

Ключовото местоположение на Пловдив превърна града в индустриален и бизнес център на 

България. Все повече компании, в това число и големи световни производители от различни 

сектори инвестират и разширяват дейността си в региона. Изключително удобна и атрактивна за 

малки и големи производства се оказва локацията на Околовръстен път Пловдив. Компаниите 

предпочитат да купуват парцели, до които има безпроблемен достъп, изградена инфраструктура, 

във фаза, в която могат да стартират инвестициите си веднага. "Галакси Инвестмънт Груп" 

отдавна вече работи в тази посока, а един от най-атрактивните проекти на компанията, които се 

развиват в тази локация, е Индустриален Парк Марково. Теренът с големина 158 000 кв. м се 

намира в южната част на града, на 14 км и с лесен достъп до автомагистрала "Тракия" и на по-

малко от 2 км от Митница Пловдив. Предлагат се и и различни варианти за развитие на зоната 

съгласно специфичните изисквания на инвеститорите, както и конкурентни цени спрямо други 

такива в региона. Възможна е продажбата на различни по големина парцели, съобразени изцяло с 

бъдещата дейност, която ще се развива в зоната. 

Стандарт, 15 юни 2015 
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Малко раздвижване около строежа на бургаския океанариум 

Строителството на внушителния океанариум в Бургас за 100 млн. лв. беше отлагано многократно, 

но в момента около проекта има леко раздвижване. Теренът се разчиства. Главният участник - 

руската "Мостовик", фалира и сега се търси нов инвеститор. Проектът, обявен през 2013 г., e на 

"Обединение Мостовик Бургас", което включва базираната в Омск компания Научно-

производствено обединение (НПО) "Мостовик" и българската "Уотър атракшънс къмпани плюс". 

Преди седмица арбитражният съд на Омска област обяви фалита на инвеститора "Мостовик" - 

една от най-големите строителни фирми в Русия, и откри процедурата по несъстоятелност. От 

българската компания "Уотър атракшънс къмпани плюс" потвърдиха, че продължават да търсят и 

уговарят средствата за проекта. Проектирането на океанариума е все още на идейна фаза. Срокът 

за изграждане на елементите от обществен интерес – делфинариум, океанариум, развлекателно-

познавателен комплекс и аквапарк, е пет години, считано от 19.06.2013 г. Крайният срок за 

цялостното приключване на строително-монтажните дейности е седем години, което означава, че 

проектът трябва да бъде изцяло завършен през 2020 г. Българското дружество е изпълнило 

поетите ангажименти, като е платило първоначалното концесионно плащане в размер на 660 000 

лв. и е предоставило предвидените банкови гаранции. 

Капитал, 12 юни 2015 

Как изглежда инвестиция в България за 325 млн. лв. 

Само преди броени дни ръководството на Италчементи Груп и „Девня Цимент” АД преряза 

лентата на новата линия за производство на клинкер и цимент в циментов завод Девня. 

Инвестицията, оценена на 325 млн. лв., е една от най-големите, правени в България в последните 

години. Новата линия е известна с това, че въвежда най-добрите налични технологии в 

производството на цимент в България; с най-модерните и съвременни процеси, системи за контрол 

на безопасността и околната среда. Този нов проект носи със себе си многобройни икономически 

и екологични ползи, включително значително намаляване на праховите и въглеродни емисии, 

както и по-добра енергийна ефективност и използване на алтернативни горива, с което се 

потвърждават многобройните възможности да се превърне в един от най-големите нетни 

износители в Черноморския регион. Девня Цимент АД е част от Италчементи Груп - петият по 

големина производител на цимент в света, работещ в 22 страни на 4 континента, с общ персонал 

от около 18 000 души. Проектът Нова Линия е една от големите инвестиции на Италчементи в 

Европейския регион и с неговата реализация Италчементи Груп консолидира своите операции и 

водеща позиция на пазара в България като най-големия производител на цимент и нетен износител 

с най-широка гама от продукти на пазара. 

Profit.bg, 12 юни 2015 

Китайски гигант набеляза България за кабелен завод 

Китайската технологична компания „Хeнгтонг Оптик Илектрик" проявява интерес за инвестиции в 

България като част от стратегията си за експанзия на външните пазари. Това стана ясно по време 

на срещата на ръководството на компанията със заместник-министъра на икономиката Любен 

Петров в Шанхай днес, съобщиха от пресцентъра на министерството. Вицепрезидентът на 

китайската компания Анмин Гао съобщи, че започват голям инвестиционен проект за Централна и 

Източна Европа, като България вече е в центъра на техния интерес, като за целта проучват се 

възможностите за основаване на съвместни предприятия. От компанията са заявили интерес към 

развитието на оптична мрежа за високоскоростен Интернет в селските райони, както и в 

енергийни мрежи. Тъй като компанията използва българска суровина за производството на своите 

кабели, те проучват възможността да направят такъв завод у нас. Китайската компания има 7 

млрд. долара годишен оборот за миналата година. 

money.bg, 11 юни 2015 
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АНАЛИЗИ 

Заводи губят по 10 млн. от скока на тока  

Предприятия ще спрат работа за един ден. Така работодателите ще протестират срещу поредното 

увеличение на тока от 1 юли, съобщи в събота председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Преди 

дни КЕВР обяви, че ще вдигне за фирмите таксата "Задължения към обществото" от сегашните 18 

лева на 40 лв. за мегаватчас. По 10 млн. лева ще изгубят заводите, ако токът поскъпне от 1 юли. 

Причината е, че наредбата, която ще осигури компенсации на големите предприятия заради т. нар. 

такса задължения към обществото, ще трябва да бъде съгласувана с Брюксел като вид държавна 

помощ. А процедурата ще трае поне до ноември. 

"Ако отстъпката не влезе в сила от 1 юли с поскъпването на тока, просто някои индустрии няма да 

издържат. Те не могат да плащат толкова много и да чакат месеци, за да влезе наредбата в сила. 

Това ще излезе грубо по 10 млн. на предприятие. Някои фирми са в криза и през последните 

години са теглили много кредити, за да могат да оцелеят". Това заяви за "Стандарт" Константин 

Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори 

/БФИЕК/. "Ние настояваме да се намери механизъм, с който отстъпката също да влезе в сила от 1 

юли. Ако не може, да се отложи поскъпването на тока", каза Стаменов. 

Наредбата към Закона за енергетиката ще бъде готова първите дни на седмицата. "Ние очаквахме 

отстъпката да се базира на стария размер на "Задължение към обществото" - 18,93 лв. Но тази 

наредба трябва да се прилага спрямо увеличението, предложено от енергийния регулатор, което е 

40,21 лв.", каза Стаменов. 

През миналата седмица Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ представи проект за 

нов размер на фиксираната добавка "Задължения към обществото" към цената на производител 

през следващите 12 месеца. Така добавката ще скочи с рекордните 214.4%. От 1 юли индустрията 

ще трябва да плаща общо 100 лв. за мегаватчас при сегашни 80 лв. Подобен ценови скок от 20% 

увеличение в цените на потребители на високо напрежение и около 15% за средно напрежение е 

шокиращ за българската индустрия, алармираха всички работодателски и браншови организации. 

"Обвиняваме КЕВР и цялата изпълнителна и законодателна власт в непрофесионално поведение и 

безотговорно отношение към българската икономика", заяви за "Стандарт" Антон Петров, 

председател на Българската асоциация на металургичната индустрия и представител на гръцкия 

холдинг "Виохалко", който има няколко металургични компании в България. По думите му няма 

страна, която да може да си позволи подобен ръст на цената на тока и която прави подобна 

мащабна промяна без предварителни разчети и анализ на въздействието й върху икономиката на 

страната. 

За невъзможността българските предприятия, които са потребители на повече от 30 гигаватчаса 

годишно, да ползват компенсации от 1 юли, се е разбрало в събота на заседание на работната 

група по подготовката на специалната наредба към Министерството на икономиката. Фирмите са 

гневни, че министри, чиновници и КЕВР не са си свършили работата и не предупредили за 

ценовия скок по-рано. "Нито една компания не е в състояние да отделя няколко милиона повече 

разходи за ток на месец и да очаква до ноември парите й да бъдат възстановени", заяви Петров. 

Затова браншовите организации настояват новият размер на добавката "задължения към 

обществото" да влезе в сила едва когато наредбата за компенсациите бъде ратифицирана. 

Дори и със задействането на клаузата за компенсиране българската индустрия ще трябва да плаща 

повече за ток, отколкото до момента. След прилагането на компенсациите фиксираната добавка 

"Задължения на обществото" ще падне от 40.21 лв. на около 22 лв. за мегаватчас, при сегашни 18 

лв. За да сме конкурентни на останалите фирми от Европа тази добавка трябва да падне под 15 лв., 

казват индустриалните предприятия. 

В понеделник всички работодателски организации се събират, за да обсъдят как да отвърнат на 

ценовия шок. Намеренията за временно спиране на предприятията за един ден е само една от 
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мерките, с които искаме да покажем своето несъгласие, заяви Антон Петров, който е в 

ръководството на Българската стопанска камара. 

Предложеното увеличение в цена "ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО" възлиза на 

21,28 лв/MWh, което по компоненти се формира от: 

* Стойност на включени в цената нови компоненти - 5,51 лв/MWh 

* Ръст добавки "зелена енергия" - 143,4% (от 11,1 лв/MWh на 15,92 лв/MWh) 

* Ръст добавки "високоефективно производство" - 235,5% (от 3,83 лв/MWh на 9,02 лв /MWh) 

* Ръст добавки "невъзстановяеми разходи" (по ДДИЕЕ) - 288,8% 

* За централите Марица-изток 1 и Марица-изток 3 общата компенсация от 3,38 става 9,76 лв./MWh 

Стандарт, 15 юни 2015 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 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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