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Цената за Blizoo е 119.7 млн. евро 

119.7 млн. евро е цената, която собственикът на 

"Мобилтел" - Telekom Austria, плаща, за да купи "Близу". 

така компанията ще подобри позициите на българското си 

звено на местния пазар на фиксирана доставка на 

телевизия и интернет. Сделката беше сключена в края на 

юли. Сума от 35.4 млн. евро вече е платена, а разликата 

до 119.7 млн. евро е поет дълг, който ще бъде 

елиминиран, след като "Близу" бъде интегриран в 

"Мобилтел" - до края на годината. "Близу" има около 373 

хил. абонати, а към третото тримесечие на годината 

"Мобилтел" има 200.8 хил. Сливането на двете компании 

се очаква да пренареди пазара на фиксирани услуги и да 

постави мобилния оператор в много по-изгодна позиция в 

този сегмент - втори по брой клиенти при доставката 

телевизия и най-голям в нишата на интернет. Сделката за 

"Близу" е приключена на 28 септември.  

Капитал, 21 октомври 2015 

Алфа Финанс Холдинг се разделя с 

мажоритарния си дял в Брокер Инс  

Алфа Финанс Холдинг АД сключи сделка за продажбата 

на мажоритарния пакет дялове от дъщерното си 

дружество Брокер Инс ООД. Застрахователният брокер е 

част от групата на Алфа Финанс Холдинг от 2008 г. 

Брокер Инс е основан през 1998 г. и притежава лиценз от 

КФН. Компанията е член на Финансиа Груп, което е 

финансовото подразделение на Алфа Финанс Холдинг.  

Investor.bg, 20 октомври 2015 

НЕК продава за 18 млн. и 400 хил. лв. 

активите на „Химко – Враца“  

Националната електрическа компания обяви на интернет 

страницата си продажба на активите на „Химко-Враца“. 

Всичките земи, сгради, инфраструктура, производствени 

съоръжения, машини и оборудване се предлагат за 18 404 

901,00 лв. Продажбата ще се извърши на 03.11.2015 г. в 

канцеларията на синдика на завода в София. Продажбата 

е по искане на синдика на завода с решение на 

Врачанския окръжен съд и е чрез пряко договаряне по 

реда на чл. 718 от Търговския закон - чрез провеждане на 
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преки преговори с потенциалните купувачи въз основа на подадени от тях писмени предложения. 

Торовият завод преустанови работа в началото на века след натрупани задължения. В момента 

най-големите му кредитори са Булгаргаз ЕАД и НЕК ЕАД. 

3e-news, 20 октомври 2015 

Нова сделка на българския хостинг пазар 

Пазарът на хостинг услуги в България продължава със своята консолидация: компанията Delta.bg 

обяви, че придобива своя конкурент Jump.bg. Delta.bg е на българския пазар от шест години. 

Споразумението е подписано още през месец май тази година. „Придобиването на Jump.BG е част 

от дългосрочната стратегия на Delta.BG да предлага нови продукти и качествени услуги. Това ще 

ни позволи с общи усилия да се наложим като лидер на българския хостинг пазар", коментира 

основателят на компанията Димитър Желев. Delta.bg e българска хостинг компания, 

специализирана в предоставяне и поддръжка на три вида продукта - виртуални, наети сървъри и 

колокация.  

Money.bg, 19 октомври 2015 

Канадската Linamar преговаря за придобиване на Montupet 

Канадският производител на автомобилни части Linamar води преговори за придобиване на 

френския си конкурент Montupet. Обсъжданата сделка оценява компанията на около 800 млн. 

евро. Montupet, която е доставчик на алуминиеви елементи за производството на автомобилни 

гиганти като Peugeot и Volkswagen, развива дейност и в България. Montupet е наела 

инвестиционната банка Jefferies за посредник в преговорите. Компанията доставя на германската 

група части за шестцилиндрови двигатели от марката Audi, които не са свързани със скандала. 

Френската фирма доставя части и на други големи автомобилостроители като Renault, BMW, 

General Motors и Ford. Броят на служителите й надхвърля 3200, а пазарната й капитализация 

възлиза на 668 млн. евро.  

Капитал, 16 октомври 2015 

Теодор Анадолиев е достигнал дял от 6,551% в Алфа Ууд България  

Теодор Димитров Анадолиев е увеличил дела си в Алфа Ууд България АД от 1,6379% на 6,551% 

на 7 октомври 2015 г., което е датата на прехвърляне на собствеността, показват данни на 

Централен депозитар АД. Няма такава сделка, регистрирана на пода на БФБ-София, но на 

регистрационен пазар има сделка за 4,911% от капитала на дружеството от 6 октомври 2015 г. при 

цена от 0,185 лв. за 30 000 книжа или общо 5 550 лв. Последната сделка с акции на 

дървопреработвателното предприятие със затихващи функции е при цена от 1,791 лв., но най-

добрата оферта купува на пода на БФБ-София е 0,191 лв., а най-добрата оферта продава чак на 

2,398 лв. При цена от 0,185 лв. пазарната капитализация на дружеството е 113 хил. лв. През 

септември 2015 г. Теодор Анадолиев увеличи дела си в Специализирани бизнес системи АД до 

6,07%. Той е един от активните спекуланти на БФБ и беше собственик в бившия инвестиционен 

посредник Милиард инвест ООД. През миналата година той стана и председател на общото 

събрание на акционерите на Енергони АД, след като се е самопредложил за такъв и е бил избран 

от присъстващите акционери. Баща му, Димитър Анадолиев пък сключи споразумение с още 4 

физически лица, с които заедно контролира 5,21% от капитала на Фонд имоти АДСИЦ.  

Investor.bg, 15 октомври 2015 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Евростат: Строителството в България 

спада през август спрямо юли  
Евростат публикува данните за строителството в 

еврозона и Европейския съюз (ЕС). Данните са сезонно 

изгладени и се изчисляват на база динамиката в два вида 

услуги – инженерните и строителните. Подробният 

анализ показва, че двигатели на данните са свиването на 

инженерните услуги с 0,3% и на строителството с 0,2%. В 

рамките на съюза тези показателите за тези услуги 

регистрират понижение от съответно 1,9% и 1,1%. 

Публикуваните данни за България показват две поредни 

тримесечия на спад на строителството (първото и второто 

тримесечие), като от месец март насам секторът в 

страната е регистрирал само един месец на растеж – юли, 

когато отчита покачване от 3,4% на месечна база. През 

август отрасълът се свива с 1% спрямо юли, а на годишна 

база строителството регистрира спад от 0,4%, след като 

индексът на строителството, изготвян от Евростат, отчете 

понижение до 83,2 пункта при 84 пункта през юли (при 

базова година 2010 = 100). Данните на Евростат сочат, че 

спадът на строителството е още по-тежък, когато се 

направи сравнение на годишна база. В еврозоната през 

август 2014 г. са били построени с 6% повече сгради, а за 

целия ЕС – с 5% повече сгради. Най-голямо понижение 

на строителството през август от страните, за които 

Евростат има данни, е отчетено в Словения (-15,5%), 

Франция (-9,2%) и Унгария (-6,1%), докато най-голям 

ръст на строителните услуги се наблюдава в Швеция 

(13%), Румъния (10,4%) и Словакия (9,8%). 
econ.bg, 20 октомври 2015 

Износът изпревари вноса  
За януари – юли 2015 г. износът възлиза на 13,546 млрд. 

евро, при 12,377 млрд. евро за същия период на 2014 г., 

което представлява увеличение с 1,169 млрд. евро (9,4%), 

става ясно от данните на БНБ. Износът за Европейския 

съюз нараства на годишна база със 788,5 млн. евро, като 

делът му в общия износ се увеличава. Най-много 

нараства на годишна база експортът за Германия – със 

182,4 млн. евро или близо 12%, следвана от Румъния и 

Италия. Износът за държавите извън Европейския съюз 

се увеличава на годишна база с 380.9 млн. евро или 8,3%, 

като делът му в общия износ намалява от 37,1% за януари 

– юли 2014 г. до 36,7% за същия период на 2015 г. Най-

голям принос за нарастването на експорта има този за 

Турция, Украйна и САЩ. Намалява износът за Сингапур, 

за Русия и за Гибралтар на годишна база. Най-голям дял в 

общия износ има износът за Германия, Италия, за Турция 

и Румъния.  
econ.bg, 19 октомври 2015 

21.10.2015 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.72578   

GBP/BGN 2.67299  

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.01% от 01.10.2015  

 

ПЧИ: 46.9 млн. EUR през август 2015 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към август 2015 

 

 

Безработица: 9.2% през септ 2015 
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Чуждите инвестиции намаляват през първите осем месеца на 2015 г. 
Преките чужди инвестиции (ПЧИ) за осемте месеца на годината до август 2015 г. са по-малко с 

11.9% спрямо същия период на 2014 г. Размерът им е 944.3 млн. евро, като почти две трети от тях 

са в дългови инструменти, а останалата една трета – в дялов капитал и реинвестиране на 

печалбата. След като в началото на годината се наблюдаваше изоставане на инвестициите в 

сравнение с предходната година, към края на юли то беше наваксано. През август обаче отново се 

вижда отлив: чуждите вложения са били с почти 160 млн. евро по-малко от август 2014 г. 

Изоставането идва по линия на инвестициите в дялов капитал, докато тези в дългови инструменти 

се увеличават. Все пак трябва да се има предвид, че данните на Българската народна банка (БНБ) 

са предварителни и ще бъдат ревизирани, като в повечето случаи ревизията е в посока нагоре. 
Капитал, 19 октомври 2015 

Лек ръст на индустриалното производство у нас 
Индустриалното производство през август в България леко се подобрява. За сметка на това като 

цяло показателят бележи спад в еврозоната и целия Европейски съюз, става ясно от данните на 

Евростат. 0,5 на сто е понижението през август на производството в промишления, 

миннодобивния и в сектора на комуналните услуги сред страните в еврозоната. На годишна база – 

спрямо същия месец на предходната година, индустриалното производство в еврозоната нарасна с 

0,9%. Индустриалното производство в целия ЕС бележи спад от 0,3% спрямо предходния месец 

юли, докато на годишна база се повишава с 1,9% след растеж с 1,8% през предходния месец. Най-

голям ръст е отчетен в Швеция, Гърция, Дания и Франция. От Евростат отчитат най-солиден спад 

в Чехия, Хърватия и Литва. 
econ.bg, 16 октомври 2015 

НОИ: Средният осигурителен доход през август е 714 лв.  
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2015 г. е 714,91 лв., съобщиха 

от Националния осигурителен институт. Той обаче е по-нисък с 66 стотинки, спрямо юли. 

Доходът започна низходящата си тенденция през май, когато показателят беше достигнал 723,54 

лв. Средномесечният осигурителен доход се взема предвид при изчисляване размерите на 

новоотпуснатите пенсии през месец септември, припомнят от НОИ. 
Монитор, 15 октомври 2015 

Безработицата слезе до 9.2% през септември  
За шести пореден месец регистрираната безработица в страната продължава да намалява. 

Равнището на безработица през септември 2015 г. продължава да намалява спрямо август - с 0.1 

процентни пункта до 9.2%. В сравнение със септември 2014 г. равнището на безработица е 

значително по-ниско - с 1.3 процентни пункта, съобщава Агенцията по заетостта. Продължава 

тенденцията за подобряване показателите на първичния пазар на труда, която се изразява в по-

големия брой заявени работни места в бюрата по труда и постъпилите на работа безработни в 

реалната икономика. В бюрата по труда са регистрирани 302 775 безработни лица. Спрямо август 

те намаляват с 4 046 души. На годишна база, в сравнение със септември 2014 г., безработните са 

значително по-малко - с 42 600 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2008 г. насам. 

На работа през септември 2015 г. са постъпили общо 19 999 безработни. В бюрата по труда са 

заявени 16 479 работни места в реалния сектор, с 1 240 места повече в сравнение с август. 
Money.bg, 15 октомври 2015 

Поевтиняването на горивата върна дефлацията през септември  
Поевтиняването на горивата и транспортните услуги е довело до дефлация през септември спрямо 

август. Това става ясно от оповестените вчера данни на националната статистика. Само за месец 

общото намаление на цените на транспортните услуги е с 4.6%. Дизеловото гориво е поевтиняло с 

6.6% през септември, автомобилният бензин А 95Н - със 7.0%, бензин А 98Н - с 6.4%, газът 

пропан-бутан за коли - с 8%, метанът за коли - с 1.4%. Цените на самолетните билети са паднали с 

12.2%. Именно заради това поевтиняват и туристическите пътувания - с 14.7%. За дефлацията 

допринася и същественото поевтиняване на хотелското настаняване в края на летния сезон - с 

9.5%. В същото време цените на храните през септември са се увеличили с 1.6%. Причината е в 
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сезонното увеличение на цените на плодовете и зеленчуците. През миналия месец най-много са 

поскъпнали картофите - с 35%, и доматите - с почти 33%. Цените на краставиците са се вдигнали с 

10.2%, на дините и пъпешите - с 18.4%, а на листните зеленчуци - с 14.4%. По-скъпи с 0.9% през 

септември са били кафето и бирата. По-евтини през септември са ябълките - с 12%, гроздето - с 

9.7%, морковите - с 5.8%, и лукът - с 5.3%. Подготовката за предстоящата зима също се е отразила 

негативно на цените. През септември са се увеличили цените на въглищата и дървата за отопление 

- с по 1.1%, на отоплителните уреди и климатиците - съответно с 1.3 и 0.9%, както и на 

автомобилните гуми - с 0.6%. Въпреки цялостното намаление на цените през изминалия месец с 

0.1% стоките от първа необходимост за най-бедната част от населението поскъпват. През 

септември стоките в малката потребителска кошница, която включва 100-те най-необходими 

продукта, са поскъпнали с 1.1%. Основните хранителни продукти са повишили цените си с 1.9%. 
Сега, 15 октомври 2015 

 

Рейтинг 10 Топ фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Производство на машини с общо 

предназначение (КИД 28.1)", по Дълготрайни активи за 2014 г. 

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

No Предприятие Град 

Дълготрайни активи 
(хил. лв.) 

2013 2014 

1 Идеал Стандарт Видима АД Севлиево 107 052 97 121 

2 СКФ Берингс България ЕАД София 53 942 54 023 

3 Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД Стряма 26 256 42 779 

4 М+С Хидравлик АД Казанлък 32 385 35 311 

5 Капрони АД Казанлък 28 075 32 929 

6 Бъдещност АД Чирпан 19 029 21 001 

7 Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД Ямбол 18 115 17 861 

8 Монтана хидрауликс ООД Монтана 9 025 8 046 

9 Дружба АД Разград 8 024 7 774 

10 Казино Технологии АД София 4 369 7 431 

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


 

 

 

стр. 6 от 12 

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

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

Брой 42 (175) / 22 октомври 2015 Камара на професионалните оценители 

 

БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Топливо променя условията на обратното 

си изкупуване на акции 

Топливо АД свиква общо събрание на акционерите, на 

което ще бъдат променени условията за обратно 

изкупуване на акции от компанията. Това се налага поради 

спад в цената на книжата, търгувани на Българска фондова 

борса. Новите условия предвиждат акции да бъдат 

изкупувани в диапазона от 3.50 до 10 лв. за брой спрямо 5-

12 лв. за лот, решено преди година. Общото събрание на 

акционерите също така ще овласти Съвета на директорите 

на компанията да се разпорежда с изкупените собствени 

акции след извършването на обратното изкупуване. Днес 

книжата на Топливо добавят близо 6% до 4.10 лв. за лот. 

profit.bg, 21 Октомври 2015 

Поименните компенсационни бонове 

намаляват с 1 млн. лв. за месец, цената им 

пада  

В края на търговската сесия на БФБ в понеделник цената 

на поименните компенсационни бонове (ПКБ) намалява с 

3,75% в последния месец до 0,59 лв. за 1 лев номинал. 

Дори в последната седмица имаше и цена от 0,565 лв. за 1 

лв. номинал. За сравнение - в последните месеци имаше и 

цени около 0,64 лв. за номинал, или с около 10% над 

текущите нива. Понижението в цената е въпреки 

продължаващото използване на този тип реституционни 

книжа в плащания към държавата. За периода от 14 

септември до 19 октомври това са 953 хил. лв. ПКБ, като са 

издадени нови книжа за 3 939 лв. номинал, което е нетно 

намаление с 0,95 млн. лв. до 248,9 млн. лв. в обръщение. 

От началото на годината държавата е приела плащания в 

ПКБ за 5,99 млн. лв. номинал, а новоиздадените са за 345 

хил. лв., а нетното намаление е с 5,64 млн. лв. номинал. 

Компенсаторни записи (КЗ) за 141 хил. лв. номинал са 

използвани за плащания от 14 септември 2015 г. до 19 

октомври 2015 г. За периода са издадени нови книжа за 124 

хил. лв. номинал и нетното намаление е със 17 хил. лв. номинал. От началото на годината са 

използвани КЗ за 943 хил. лв. номинал и към 19 октомври 2015 г. са за 153,1 млн. лв. номинал. При 

жилищните компенсаторни записи (ЖКЗ) са използвани за плащания към държавата 59 412 лв. 

номинал от 14 септември 2015 г. до 19 октомври 2015 г., но няма новоиздадени книжа и общият 

размер в обръщение намалява. От началото на годината са използвани за плащания 147 512 хил. 

лв. номинал ЖКЗ, а са новоиздадени 401 089 лв., с което нетното изменение е ръст с 253 577 лв. 

номинал до 37,7 млн. лв.  

Investor.bg, 20 Октомври 2015 

Сирма Груп Холдинг АД набра 11,5 млн. лв. от борсата  

Софтуерната компания Сирма Груп Холдинг АД набра близо 11,5 млн. лв. от борсата, с което едно 

от малкото първични публични предлагания (Initial Public Offering, или IPO) на Българска фондова 

БФБ-София  

Седмичен оборот 12-17.10.2015 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 503 992.50 

Standard 1 944 524.71 

АДСИЦ 298 993.74 

Общо оборот на БФБ 3 017 189.77 

 

BGREIT: 18.09.2014 – 20.10.2015

 

BGBX40: 18.09.2014 – 20.10.2015 

 

SOFIX: 18.09.2014 – 20.10.2015 
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борса (БФБ) от 2013 г. насам е успешно, съобщават от дружеството и посредника, който движи 

процеса по листването – ЕЛАНА Трейдинг АД. Желаещите да се сдобият с ценни книжа на Сирма 

Груп можеха да подават поръчки до 15 октомври, включително. В рамките на 30-дневния период 

бяха подадени заявки за записване на над 9,5 млн. акции. Така бе надминат обявения минимум от 

8 млн. акции за успех на емисията. По този начин IPO-то на Сирма става и най-голямото на БФБ 

от финансовата криза насам. Цената на акциите на Сирма Груп Холдинг, която бе определена на 

база списък с пропорционално разпределение по заявената в проспекта на предлагането 

методология, е 1,20 лв. за акция. Това е минималната цена от предварително обявения ценови 

диапазон, по който можеха да бъдат записани книжата. 

Investor.bg, 19 Октомври 2015 

Енемона, Петрол и Зърнени Храни с най-голям спад сред ликвидните 

компани  

Широкият индекс на родния капиталов пазар - BGBX40, отчита спад от 16,53% за последната 

година и от 24,42% за последните три години до 88,41 пункта. Той е и с почти 12% под началните 

си нива от 100 пункта през януари 2005 г. Борсовият измерител включва 40-те най-ликвидни 

дружества на българския капиталов пазар, т.е. - тези с най-много сделки. С най-голям спад в 

цената на акциите в последните 12 месеца и съответно - с най-голям принос за спада му, са 

Енемона АД (която от 28 септември 2015 г. бе извадена от индекса, но е част от него в по-голямата 

част от годината). Понижението за последните 12 месеца при тази ценна книга е с 87,6% до 0,23 

лв., а в края на търговската сесия на 15 октомври най-добрата оферта "купува" бе на ниво от 0,107 

лв., а най-добрата оферта "продава" бе 0,215 лв. На второ място по спад е Петрол АД със 74,32% 

до 0,56 лв., а на трето с -34,75% до 0,383 лв. е Зърнени Храни България АД. Топ 10 по спад се 

допълва от Софарма АД (-34,13%), Химимпорт АД (-30,63%), БФБ-София (-28,79%), Билборд АД 

(-28,3%), Евроинс (-25,46%), Еврохолд България АД (-24,65%) и Първа инвестиционна банка (-

22,84%). 

Investor.bg, 16 Октомври 2015 

Румънско дъщерно дружество на Еврохолд с увеличение на капитала от 

45 млн. евро  

Застрахователното дружество Евроинс Румъния, което е част от групата на Еврохолд България, ще 

увеличи капитала си с 45 млн. евро (200 млн. леи) заради изисквания на румънската Агенция за 

финансов надзор, става ясно от съобщение. Справка с финансовия отчет на румънското дружество 

от 2014 г. показва, че към края на миналата година основният капитал на дружеството е възлизал 

на 237 млн. леи. Решението за увеличението на капитала е взето от акционерите на дружеството на 

8 октомври, а на 12 е било обнародвано в румънския държавен вестник. Ходът е направен, за да 

може дружеството да отговори на изискванията на Агенцията по финансов надзор и европейската 

директива Платежоспособност II, влизаща в сила от началото на следващата година. Освен това в 

сряда регулаторът е поискал от Евроинс Румъния да представи план за подобрение на 

финансовите си показатели, като е дал срок от 20 дни за това, а самият план трябва да бъде 

изпълнен в едногодишен период. Това изискване е по повод извършените стрес тестове, които са 

показали, че компаниите в сектора страдат от недостатъчен капитал. Освен решението за 

увеличението на капитала, Евроинс Румъния ще вземе и допълнителни мерки, за да изпълни 

изискванията на надзора. Част от тях ще бъдат насочени към подобряване на презастрахователната 

програма. 

Investor.bg, 15 Октомври 2015 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Предприятие за преработка на риба 

за 4,5 млн. лв. вече работи в Бургас 
Ново предприятие за преработка на риба беше 

открито днес в Бургас. Лентата на модерната 

сграда прерязаха кметът на Община Бургас 

Димитър Николов и собствениците на фирмата 

„Черноморски риболов“- Петър Василев и синът 

му Владимир Стоянов. В базата, която е на обща 

стойност 4,5 млн. лв., има рибопреработвателни 

цехове, обширни хладилни складове, офис сектор, 

помещения за работниците и пространства за 

отдих. Сградата се намира в Северната 

промишлена зона на града. Тя е построена върху 

парцел с квадратура от 5200 кв.м., като общата 

площ само на цеха е над 1500 кв.м. На мястото вече 

работят 110 служители, но ще бъдат открити още 

работни места. Досега в предприятието са 

инвестирани 4,1 млн. лв. До месец април 2016 г. е 

предвидено във фирмената дейност да бъдат 

вложени още около 400 хил. лв.  
faragency.bg, 22 октомври 2015 

КЦМ инвестира 2 млн. лв. в 

инсталация за нов продукт 
Пловдивският металургичен завод КЦМ подготвя 

изграждането на малка инсталация за производство 

на чист сребърен нитрат на кристали. Това ще бъде 

нов продукт за компанията, който ще подобри 

икономическата ефективност при преработката на 

сребро и ще разшири производствената й гама. 

Планираната инвестиция е около 2 млн. лв., а 

строителството ще отнеме два месеца. 

Съоръжението ще бъде част от производството на 

благородни метали и ще бъде разположено в 

отделна сграда до цеха за преработка на сребърно-

златната сплав "Доре". И в момента в комбината се 

произвежда сребърен нитрат, но той е в течна 

форма. В същото време след преработка и 

пречистване съединението може да има търговско 

приложение. То се използва основно в 

стъкларската промишленост при производството на 

някои видове стъкло и огледала, както и при 

производството на слънчеви батерии. 

Инсталацията ще има максимален капацитет за 

производство на 50 кг сол на денонощие, а 

натоварването й ще зависи от търсенето. Проектът 

ще бъде първата подобна инсталация в страната. 

Към момента в България няма действащи малки и 

средни предприятия за производство на сребърни 

соли.  
Капитал, 21 октомври 2015 

Египетски бизнесмен налива 

16 млн. евро в Катунци 
В Катунци се строи голяма фабрика на 

бизнесмен от Египет. Тази фабрика ще 

даде работа на 150 души в началото, а 

намерението на египетския бизнесмен е 

да наеме до 1-2 г. над 400 работници. 

Очаква се фабриката за медицински 

консумативи да заработи в санданското 

село до средата на следващата година. 

Египетският милионер Манду Атеа 

решил преди време да инвестира в 

селището. Цялата фабрика е на площ от 

40 дка, а разгънатата застроена площ е 

върху 6-7 дка. До юни догодина заводът 

трябва да отвори врати. Сигурно е, че 

до март-април 2016 г. строителите от 

фирма "Монолит - 21 - Андонов и 

Захов" ООД ще приключат с работата 

по вдигането на предприятието. 
profit.bg, 21 октомври 2015 

Столична община ще плаща, 

за да ползват горивото от 

боклука й 
Столична община ще плаща по 9.3 млн. 

лв. без ДДС годишно на предприятия, 

които желаят да използват RDF-

горивото от преработката на боклук в 

бленувания от години завод за отпадъци 

в София. Още 15 млн. лв. без ДДС 

общината ще отдели и за извозването на 

180 000 тона годишно от въпросното 

гориво до пожелалите го. Това става 

ясно от две обявени поръчки от СО, 

свързани с оползотворяването на 

горивната суровина. Причината за 

допълнителния харч е, че заводът за 

преработка на отпадъци край с. Яна 

работи повече от месец, но RDF-

горивото сега не може да се ползва от 

"Топлофикация-София". Затова 

Столична община ще го пренасочи към 

други предприятия в страната. 

Доставката на горивото също ще е за 

сметка на общината. 
Сега, 20 октомври 2015 
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Тръбата с Румъния готова през 2016 г. 
В началото на 2016 г. България може да има първата си междусистемна газова връзка – тази с 

Румъния. Надежда за вкарване в експлоатация на тръбата в този срок изразиха енергийният 

министър Теменужка Петкова и шефът на държавния газов оператор „Булгартрансгаз“ Георги 

Гегов. Поредната процедура за избор на фирма, която трябва да изгради последните 2,1 км под 

река Дунав ще приключи в рамките на следващите 2-3 седмици. Тогава се очаква да бъде избран 

изпълнител сред четирите фирми, подали оферта. При предишната процедура избраният 

изпълнител не успя да се договори с подизпълнителя си и до подписване на договор така и не се 

стигна. „Въпреки неуспеха на проекта досега „Булгартрансгаз“ и българската държава не са 

похарчили нито лев по проекта. Напротив – събрали сме всички неустойки от компаниите“, 

коментира изпълнителният директор на газовата компания Георги Гегов. Утре в София пристигат 

гръцки експерти, които ще обсъдят последните технически въпроси по другия приоритетен за 

България газов интерколектор – с Гърция, съобщи енергийният министър Т. Петкова. 
Монитор, 21 октомври 2015 

Започва разширяването на газовото хранилище в Чирен  

Утре започва модернизацията на газовото хранилище в Чирен. Очаква се премиерът Бойко 

Борисов да присъства на официалния старт на проекта, заедно с енергийния министър Теменужка 

Петкова. Проектът предвижда да бъдат прокарани два нови сондажа, така че да се увеличат 

възможностите за дневен добив и нагнетяване на природен газ в хранилището. Сега максималният 

капацитет за добив е 4,2 млн. куб. метра денонощно, като след приключване на проекта той ще 

стане над 5 млн. куб. метра. Първият експлоатационен сондаж Е-72 ще бъде прокаран на площ от 

17 декара. Неотдавна изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Георги Гегов сравни 

мащабите на сондажа с проект за изграждане на нов завод. Подземното газово хранилище „Чирен“ 

е изградено на базата на изтощеното газокондензатно находище, открито през 1963 г. в 

Северозападна България. То започва да функционира като хранилище през август 1974 г. Сега в 

него работят 22 експлоатационни сондажи, компресорна станция с мощност 10 MW и други 

технически съоръжения. 

Монитор, 20 октомври 2015 

Турска компания ще произвежда фарове за Ford и Volkswagen в 

Димитровград 

Интериорно и екстериорно осветление за автомобилите на Форд и Фолксваген ще произвеждат 

димитровградчани. Инвестицията е на турската фирма Са-ба, която е позиционирана в Истанбул и 

работи за автоконцерните. Компанията има собствено производство в родината си, в което са 

заети 295 души и ще се развива в Димитровград, каза при обявяването на инвестицията днес 

изпълнителният директор на Са-ба Серкан Караоглу. 350 нови работни места ще бъдат открити до 

една година в производството за автогигантите в бригадирското градче, а инвестицията ще е за 6 

млн.лв. Фирмата вече е харесала мястото за построяването на завода. Той ще бъде издигат на 4 

парцела от общо 30 декара общинска земя в кв.„Марийно". Предстои новосформирания общински 

съвет на Димитровград да вземе и конкретно решение за цената, на която ще бъде сключена 

сделката за земята, а вероятно това ще стане още на първото заседания на новия местен парламент 

след изборите. До няколко дни ще бъде обявено и името на компанията, която ще строи завод на 

територията на общината с 3500 работни места. Инвестицията ще е най-голямата за Хасковска 

област през последните 25 години. 

Money.bg, 20 октомври 2015 

Поляци инвестират в завод за пчелен мед  

Полската компания "Корпо М фууд" иска да инвестира 8 млн. евро в предприятие за преработка на 

пчелен мед в Сливен. Това обяви бизнесменът Пьотър Рогалски. Предприятието ще осигури 

работа на 100-150 души, а продукцията му ще се изнася основно в чужбина. "Основна част от 

предприятието ще бъде модерна лаборатория за изследване на меда. Подобни лаборатории има 
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само в Германия", заяви българският бизнесмен Владимир Русев, който е председател на Полско-

българската търговска камара във Варшава и е управител на фирма за изкупуване, търговия и 

преработка на мед. Полското предприятие в Сливен ще може да преработва по 4000 тона мед 

годишно и ще бъде най-голямото в България. "Надяваме се местната власт да ни помогне, 

създавайки предпоставки за идването на инвестицията. За съжаление в момента при друг наш 

завод в Северна България нямаме подобна помощ", каза Владимир Русев.  

Стандарт, 19 октомври 2015 

Ирански инвеститори наливат пари за шафранов минзухар 

Иранска компания иска да започне бизнес с шафранови минзухари в Кърджалийско. Идеята е да 

бъдат създадени насаждения и да се изгради фабрика за пакетиране на шафран за чай и подправки. 

Така ще бъдат отворени нови работни места за около 100 души. Според специалисти на 

компанията, които са посетили региона, климатичните условия са подходящи за отглеждане на 

шафранови луковици и това може да се превърне в доходоносен бизнес за местните хора. В района 

на Кърджали първите насаждения с минзухари вече са дали реколта, а луковиците бяха донесени 

от Турция и засети в четири опитни станции в страната. Петнадесет лехи бяха засети само в 

кърджалийското село Глухар. Инициативата бе на Хасан Тахиров, който започна експеримента в 

търсене на алтернатива на поминъка с тютюн. Според специалисти за добиването на 1 кг 

плодници от шафран са необходими 100 000 стръка на дка. Освен плодниците се ползват 

тичинките. Листата на цвета също се употребяват. Гамата от продукти е много широка - от 

подправки до медикаменти и козметика., като на световните пазари килограм шафран се продава 

за около 10 000 лв. 

Новинар, 19 октомври 2015 

Завод за преработка на отпадъци изграждат край Созопол 

С въвеждането в експлоатация на сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци, което 

предстои до дни, завършва първият етап от цялостното изграждане на Завод за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници и сепариране на твърди битови отпадъци край 

гр. Созопол. Мащабният екологичен проект е на обща стойност 20 млн. евро и се реализира на 

четири етапа: I етап: Сепарационна инсталация - 1 млн. евро II етап: Газификационна инсталация с 

генератори за производство на електроенергия - 17 млн. евро III етап: Производствена линия за 

преработка и рециклиране на пластмаси - 1 млн. евро IV етап: Производствена линия за 

преработка и рециклиране на хартия и картон - 1 млн. евро Сепарираща инсталация Сепарирането 

е дейност, която има за цел да отдели от общия поток постъпващи на депото отпадъци, които 

могат повторно да бъдат оползотворени - метали (черни и цветни), стъкло, пластмаса, хартия и 

инертни материали.  

Строителство Градът, 16 октомври 2015 

Българска софтуерна компания разширява бизнеса си в Индия и на 

Балканите 

Компания номер две в света за CAD/CAM решения за опаковки - българската EngView Systems, 

част от „Сирма Груп Холдинг“, обяви, че разширява пазарното си присъствие на Балканите и 

Индия. Дружеството, което е разработчик на софтуерни решения за опаковъчната и 

видеоизмервателната индустрия, сключи споразумения за партньорство с компании в областта на 

графичните и опаковъчни технологии. Хърватската Grafik.net ще бъде дистрибутор на софтуера на 

българската компания - Package & Display Designer Suite за Хърватска, Босна и Херцеговина, 

Словения, Сърбия, Черна гора, Косово и Македония, а две индийски компании SPMS Graphics и 

TechNova India, позиционирани в Мумбай, ще обслужват клиенти в Шри Ланка и Бангладеш. Вече 

е факт и новото партньорство с китайската компания Ann-Xun, която предлага на китайския пазар 

софтуера в цялостно решение с плотерна система за производство на малки серии опаковки. 

Дарик радио, 15 октомври 2015 
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АНАЛИЗИ 

Пазарът на факторинг услуги у нас се очаква да нарасне с 5% през 2015 

г. 

В края на 2014 г. пазарът на факторинг услуги в България възлиза на 1,7 млрд. евро, а през тази 

година се очаква 5% ръст, сочат изводите от провелата се днес дискусия относно значимостта на 

факторинга като инструмент за развитие на бизнеса. 

Прогнозата за 5% ръст на факторинг услугите на пазара през 2015 г. направи заместник-

директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

Никола Стоянов. 

По негови думи причината за увеличението на факторинг услугите е увеличаването на износа, 

съобщават от Агенцията. 

В България факторингът заема 4% дял от брутния вътрешен продукт (БВП), докато в световен 

мащаб достига до 10%, а това означава, че пазарът има сериозен потенциал за развитие, заключиха 

експертите, участвали в дискусията. 

„Факторингът е един от най-успешните продукти в България към момента. Това е продукт със 

сериозно бъдеще и с много предимства. Финансовият инструмент помага за управлението на 

финансовия риск и едновременно с това осигурява нужното оборотно финансиране за бизнеса“, 

коментира Николай Стоянов, който е началник отдел „Корпоративно трансакционно банкиране“ в 

Пощенска банка, цитиран от кредитната институция. 

Банката е първа по пазарен дял от цялостния обем на факторинг услугите в България с 37%, 

докато делът й в експортния факторинг е над 65%. В края на 2014 г. общият оборот на факторинг 

услугите на Пощенска банка възлиза на 620 млн. евро. 

За една година търсенето на факторинг услугата за целия свят нараства с 6%. Най-силен растеж се 

проявява в Европа (+8%) и в Америка (+8%). Според анализа на българския пазар близо 78% от 

факторинга идва от вътрешния пазар, 20% от експорт и 2% от внос. 

Investor.bg, 16 октомври 2015 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 КУРС WEB FRONT-END DEVELOPMENT - I НИВО 

КОГА: 26.10-11.11.2015 

КЪДЕ: ТреинСофт, София, ул.Осогово 30,офис 502 

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДФЛ 

КОГА: 03-06.11.2015 

КЪДЕ: Рим, Италия 

 АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ - FATCA, COMMON 

REPORTING STANDATD, DAC 2 

КОГА: 06.11.2015 

КЪДЕ: Венус център, София, бул. Дондуков 9 

 НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 

КОГА: 16-19.12.2015 

КЪДЕ: София - Будапеща - Сентендре - Сегед - София 

 

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

