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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Дъщерно на Софарма Трейдинг придоби 

собственика на Farma.bg  

Дъщерното дружество на Софарма Трейдинг АД - 

Софармаси ЕООД, придоби Фарма Онлайн ЕООД – 

оторизираният онлайн търговец на дребно на всички 

продукти, предлагани в сайта www.farma.bg. Онлайн 

аптеката е партньорски проект на Софарма Трейдинг АД 

и Спортал Медия Груп, който стартира преди две 2 

години. В резултат Farma.bg официално започва 

дейността си преди малко повече от година и добива 

популярност сред българските потребители, пазаруващи в 

интернет лекарствени средства без рецепта, козметика, 

витамини, хранителни добавки и други продукти за 

здраве и красота. Farma.bg се ползва от над 330 хил. 

потребители месечно. 

Investor.bg, 1 декември 2015 

КФН спря временно придобиването на 

“Медика” от “Софарма” 
Комисията за финансов надзор (КФН) спря временно 

придобиването на производителя на медицински 

материали „Медика” АД от “Софарма” АД. От регулатора 

издадоха временна забрана за търговското предложение, 

отправено от фармацевтичната компания. Офертата на 

„Софарма” беше за придобиване на останалия пакет 

акции на „Медика”, като тя беше обявена на 30 октомври. 

Няколко дни преди това фармацевтичната фирма увеличи 

дела си от 36,13% до 66,72% от ценните книжа на 

дружеството. Тогава по време на сделката акциите бяха 

изкупени на единична цена от 3,5 лв. Нейната обща 

стойност надхвърли 10 млн. лв. 
Money.bg, 1 декември 2015 

Васил Мирчев е продал повече от 

половината си акции в "Сирма" 

Създателят на "ВМ финанс груп" Васил Мирчев е продал 

повече от половината си акции в "Сирма груп". Мирчев 

вече притежава малко под 2.7% от технологичната 

компания. По време на първичното публично предлагане 

(IPO) на акции на "Сирма груп" създателят на "ВМ 

финанс груп" придоби почти 7% от дружеството. Васил 

Мирчев е продал част от дела си на някои от големите 
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пенсионни дружества. Общо 349 лица придобиха книжа на компанията по време на IPO-то, сред 

които 28 юридически и 321 физически. Създателят на "ВМ финанс груп" придоби 4.4 млн. книжа 

от новоиздадените 9.52 млн. "Сирма" е дружеството с най-голям брой изтъргувани ценни книжа 

през миналата седмица – почти 4.6 млн. Сделките с акции на компанията също са най-много за 

периода – общо 269. Акциите на "Сирма" отчитат минимално поскъпване до 1.205 лв. за брой, 

след като цената им в началото на търговията на БФБ – София, на 23 ноември беше 1.2 лв. В 

състава на "Сирма" влизат повече от 20 дъщерни компании и дружества, специализирани в 

различни софтуерни разработки – информационни технологии, индустрия, финансов сектор, 

облачни системи и други. 

Капитал, 1 декември 2015 

ФП Интернешънъл е продал на ФП Аграрен фонд 13,46% от ФеърПлей 

Пропъртис 

ФеърПлей Интернешънъл АД е продал на ФеърПлей Аграрен фонд АД 13,46% от капитала на 

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ с дата на приключване на сделките в Централен депозитар АД 24 

ноември 2015 г. Така делът на ФеърПлей Интернешънъл АД във ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ 

намалява от 56,36% на 42,9%, а на ФеърПлей Аграрен фонд АД се увеличава до 14,076% от 

0,6162% преди това. Основният акционер Марио Захариев е придобил 18 190 акции в АДСИЦ-а 

през третото тримесечие на 2015 г. и личното му притежание е увеличено до 2 520 535 акции, или 

9,03%. Чрез свързаните лица Анна Захариева, ФеърПлей Интернешънъл АД и ФеърПлей 

Къмършал АД делът му достига до 74,08%. Другите обявени акционери към 30 септември 2015 г. 

(без промяна спрямо 30 юни) са УПФ Доверие с 6,35%, ДПФ Доверие с 0,96%, ППФ Доверие с 

0,67%, УПФ Бъдеще с 5,51%, ДПФ Бъдеще с 0,42% и ППФ Бъдеще с 0,28%. 

Investor.bg, 2 декември 2015 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Към края на октомври излишъкът в 

бюджета намалява  
Към края на октомври се отчита излишък в бюджета от 

63.9 млн. лв. или 0.1 на сто от прогнозния брутен 

вътрешен продукт (БВП). Това показват данни от 

месечните отчети на първостепенните разпоредители с 

бюджет, съобщиха от Министерството на финансите. 

Прогнозата на ведомството е ноември да завърши с 

дефицит. Данните се отнасят до консолидираната 

фискална програма (КФП), която включва освен 

републиканския бюджет и бюджетите на социалното 

осигуряване, бюджета на съдебната власт, бюджетите на 

общините, бюджетите на ВУЗ, БАН, БНТ и БНР, 

извънбюджетни фондове и сметки и др. За сравнение 

излишъкът в края на септември беше излишъкът беше 

621.5 млн. лв. (0.7% от прогнозния БВП), а през август - 

622 млн. лв. (0.7% от прогнозния БВП). Резултатът към 

края на октомври е резултат от излишък по националния 

бюджет от 383.4 млн. лв. и дефицит по европейските 

средства от 319.5 млн. лева. От ведомството на Владислав 

Горанов посочват за сравнение ситуацията в бюджета 

към края на октомври миналата година, когато той 

завърши с дефицит от 1.760 млрд. лв. или 2.1% от БВП. 

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите 

от осигурителни вноски) към края на октомври е 20.6 

млрд. лв., което представлява 85,8% от годишните 

разчети. 

Дневник, 01 декември 2015 

Производствените цени спадат 
Производствените цени продължават да спадат и през 

октомври, което предвещава задълбочаване на 

дефлационните процеси в българската икономика. 

Данните на НСИ отчитат, че индексът на цените на 

производител на вътрешния пазар през октомври 2015 г. е 

с 0.6% под равнището от предходния месец. Индексът на 

цените на производител на вътрешния пазар през 

октомври 2015 г. спада с 3.8% в сравнение със същия 

месец на 2014 година.  

Money.bg, 01 декември 2015 

Активите на инвестиционните фондове с 

16,4% годишен ръст през третото 

тримесечие  
През третото тримесечие на 2015 г. активите, които 

управляват местните и чуждестранните инвестиционни 

фондове, осъществяващи дейност в България, нарастват с 

16,4% на годишна база до 2,21 млрд. лв. Фондовете 

продължават да инвестират все повече в акции и в евро, 

разкрива актуалната статистика на Българска народна 

02.12.2015 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.84512   

GBP/BGN 2.77975   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.01% от 01.12.2015  

 

ПЧИ: -6.3 млн. EUR през септ. 2015 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към август 2015 

 

 

Безработица: 9.5% през окт. 2015 
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банка (БНБ). Към 30 септември 2015 г. общата сума на активите под управление расте с 311,2 млн. 

лв. спрямо същия период на 2014 г. Въпреки че на тримесечна база има спад с 0,3%, или с 6 млн. 

лв., тенденцията за покачване на активите на фондовете се затвърждава на фона на ниските 

лихвени проценти по депозитите и търсенето на алтернативна доходност. Към края на септември 

общо 105 местни инвестиционни фондове управляват активи за 795,6 млн. лв., като на годишна 

база сумата намалява с 1,3%, или с 10,3 млн. лв. В сравнение с края на юни 2015 г. активите им са 

с 6,2% по-малко, или с 52,5 млн. лв.  

Инвестор.БГ, 01 декември 2015 

Безработицата в България падна на най-ниското си ниво от 2009 г. насам 
Безработицата в България продължава да се понижава, като през септември тя е била 9,2%. Броят 

на ненаетите е паднал до най-ниската си стойност от последните месеци на 2009 г. до сега, показва 

месечният доклад на Министерство на финансите за октомври. Износът и крайното потребление са 

ускорили ръста на българската икономика до 2,9% през третото тримесечие на 2015 г., отчитат 

още от институцията. Данните показват, че двата показателя са се увеличили съответно с 2,6% и с 

1,1%. От друга страна обаче има спад на инвестициите в основен капитал намаляват с 0,9 на сто на 

годишна база. Потребителските цени през октомври са се свили с 0,2% спрямо предходния месец, 

като страната остава в дефлация за пореден месец. Основна тежест върху тази тенденция има 

спадът в цените на енергийните и хранителните стоки. В доклада на финансовото министерство се 

посочва още, че в края на август брутният външен дълг (БВД възлиза на 35,4 млрд. евро, като той 

е с 8,2% по-малко спрямо година по-рано. Съотношението му към БВП се е подобрило до 80,5% 

при 90,2% в края на август 2014 г. 

Money.bg, 30 ноември 2015 

Нов съществен спад на лихвите по депозитите 
След няколко месеца на успокояване в темповете на понижение лихвите по депозитите отново 

отчитат съществен спад през октомври, показват данните на БНБ. За изминалия месец доходността 

по привличаните от банките спестявания на домакинствата в левове се е свила с 0.12 процентни 

пункта (пр.п.) и вече е едва 1.14% средно по средствата, депозирани за срок до 1 година. 

Вложенията на бизнеса също носят по-малко в сравнение с предходния месец, но цената, при 

която банките ги кредитират, се е повишила. Заемите за домакинствата поевтиняват в почти 

всички сегменти и валути. Намаляването на лихвите по депозитите е трайна тенденция, 

установила се след пиковите стойности от периода на депозитната война през 2009-2010 г. От края 

на 2014 г. насам темповете осезаемо се ускориха, след като към натрупаната в системата 

свръхликвидност се добавиха и близо 3.6 млрд. лв. от гарантираните депозити от фалиралата 

Корпоративна търговска банка.  

Капитал, 30 ноември 2015 

От 2016 г. БНБ с отрицателни лихви  
БНБ ще наказва банките за това, че не дават кредити, а държат парите си при нея. От 4 януари 

2016 г., първия работен ден на новата година, БНБ въвежда отрицателен лихвен процент върху 

свръхрезервите на търговските банки в страната. Това става с новата Наредба 21 за 

задължителните минимални резерви, които банките поддържат в БНБ, която вчера беше приета от 

Управителния съвет на Централната банка. БНБ ще налага отрицателна лихва за свръхрезервите, 

когато лихвеният процент за депозитното улеснение на Европейската централна банка (ЕЦБ) е 

отрицателен. Така на практика БНБ ще таксува банките за това, че поддържат резерви над 

минимално изискуемите. Запазва се нулевата лихва за свръхрезерви на банките, когато лихвата за 

депозитното улеснение на ЕЦБ е положителна или нулева. В момента лихвеният процент за 

депозитното улеснение на ЕЦБ е -0,2%, като за последно той беше променен през септември 2014 

г. ЕЦБ въведе отрицателната лихва върху средствата на банките в еврозоната за пръв път през юни 

2014 г. 

Стандарт, 27 ноември 2015 
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Държавният външен дълг расте с 20% годишно  
Външният дълг на държавата расте неумолимо, като само за година се е увеличил с близо 1 млрд. 

евро. Към 1 октомври задълженията на сектор "Държавно управление" са общо 5.748 млрд. евро, 

обяви в редовната си статистика БНБ вчера. Това означава, че за 12 месеца борчът на държавата 

към външни кредитори е натежал с 19.4 процента. А до Нова година резултатът със сигурност ще 

се влоши допълнително. Само преди дни Министерството на финансите пласира облигации за 50 

млн. евро зад граница. Сделката предизвика много критики, защото се оказа, че емисията е 

направена за единствен инвеститор при пълна непрозрачност, а условията на продажбата бяха 

определени от мнозина анализатори като неизгодни за България. Междувременно МФ се опита да 

изтегли и вътрешен заем в размер на 150 млн. милиона лева. Оказа се обаче, че интересът към 

аукциона е бил доста скромен и че българските инвеститори вече искат от държавата по-висока 

доходност. В резултат министерството продаде ДЦК само за 26.5 млн. лева при средна годишна 

доходност 0.49%. Тези събития не са неочаквани. На фона на растящи задължения и неовладян 

бюджетен дефицит държавата ще си намира кредитори все по-трудно и при все по-неизгодни 

условия, коментират експертите. 

Сега, 26 ноември 2015 

Рейтинг 10 Топ фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Производство на лекарствени вещества 

и продукти (КИД 21.)", по Активи за 2014 г. 

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

No Предприятие Град 

Активи  
(хил. лв.) 

2013 2014 

1 Софарма АД София 549 136 555 995 

2 Балканфарма Дупница АД Дупница 389 294 432 036 

3 Биовет АД Пещера 222 775 241 864 

4 Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД София 71 163 72 629 

5 Балканфарма Троян АД Троян 55 251 63 534 

6 Балканфарма Разград АД Разград 44 956 43 373 

7 Медика АД София 26 935 29 257 

8 Салвамед ЕАД Сандански 24 611 24 122 

9 Бул Био НЦЗПБ ЕООД София 18 698 23 746 

10 Унифарм АД София 20 594 21 319 
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

SOFIX финишира на 14-то място в ЦИЕ 

през ноември 

Основният индекс на българския капиталов пазар – SOFIX, 

изпрати ноември със спад от 2,54%, с което се смъкна с 

една позиция в сравнение с октомври в своеобразната 

класация на най-добре представящите се индекси в региона 

на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Родният борсов 

измерител е на 14-о място от общо 19 индекса, чието 

изменение Investor.bg следи. В единадесетия месец на 

годината SOFIX се представя по-добре от водещите 

индекси на борсите в Хърватия, Полша, Турция, Украйна и 

Гърция. Но от началото на годината българският бенчмарк 

трупа загуби, които го поставят на трета позиция по най-

голям спад сред индексите в региона след пазарите в 

Украйна и Гърция. По всичко личи, че всички водещи 

индекси на Българска фондова борса ще изпратят годината 

с понижения. Но в предпоследния месец равносметката за 

пазарите в ЦИЕ е следната - от общо 19 индекса 9 

изпращат месеца с ръстове. От тях само един бележи 

двуцифрено покачване, други пет – повишения в интервала 

2-5%, а други три – в границата от 0-1%. Сред губещите 

четири индекса изтриват над 5% до 10% от стойността си. 

В топ 3 на най-добре представящите се индекси влизат 

тези на борсите в Унгария, Словакия и Русия. 

investor.bg, 2 декември 2015 

Индустриален холдинг България купи 100 

хил. собствени акции 

През ноември 2015 г., във връзка с взетото решение за 

обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг 

България АД е придобил 100 000 броя собствени акции 

при средно претеглена цена за една акция 0.840 лева. 

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30 

ноември 2015 г. е 1 089 255 броя акции. Индустриален 

холдинг България обяви загуба от 741 хил. лв. към 30 

септември спрямо отрицателен финансов резултат от 1.394 

млн. лв. за преди година. Общите приходи от дейността 

растат до 70.1 млн. лв. спрямо 65.9 млн. лв. за преди 

година. Най-големите акционери в дружеството в края на 

третото тримесечие са Венсайд Ентърпрайзис с 26.36% и БУЛЛС АД с 16.84 на сто. УПФ и ДПФ 

Алианц притежават респективно 6.78 и 6.72 на сто, а ДЗХ АД е с 6.11%. От началото на 2015 г. 

книжата на Индустриален Холдинг България губят 27.91% от стойността си, до 0.847 лв. за лот.

  

profit.bg, 2 декември 2015 

Унгария национализира фондовата борса в Будапеща 

Унгария изкупи мажоритарния дял на Будапещенската фондова борса от австрийските 

собственици, аргументирайки се със защитата на националните интереси, съобщи унгарската 

централна банка, цитирана от ДПА. Виенската фондова борса и Йостерайхише контролбанк 

БФБ-София  

Седмичен оборот 23-28.11. 2015 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 356 423.31 

Standard 6 098 756.22 

АДСИЦ 360 204.02 

Общо оборот на БФБ 6 982 201.91 

 

BGREIT: 30.10.2014 – 01.12.2015

 

BGBX40: 30.10.2014 – 01.12.2015 

 

SOFIX: 30.10.2014 – 01.12.2015 
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(Oesterreuchische Kontrolbank), австрийската експортна и инвестиционна банка, продадоха дела си 

от 68,8 на сто за 13,2 милиарда форинта (45 милиона долара). Унгарската централна банка става 

собственик на квалифицираното мнозинство на Будапещенската фондова борса, която отново е 

част от националното наследство, се посочва в комюнике на банката. Унгарската централна банка 

е независима институция, но нейният управител Дьорд Матолчи е близък политически съюзник на 

премиера националист Виктор Орбан, посочва ДПА. Будапещенската фондова борса, създадена 

през 1864 година, премина през 2004 година под контрола на австрийски консорциум, оглавяван 

от Виенската фондова борса, чиято цел бе да се ускори нейното развитие и международната й 

дейност. В действителност обаче капитализацията на борсата се срина до 14,8 милиарда евро 

спрямо 19 милиарда евро през 2004 година заради вдигането на таксите, а то бе решено през 

последните години от унгарското правителство.  
Медия Пул, 26 ноември 2015 

Българската борса на път да мине през последното чистилище 

Българският капиталов пазар може би ще мине през последното чистилище. Това ще се случи, ако 

предложените от финансовото министерство промени в Закона за публично предлагане на ценни 

книжа (ЗППЦК) влязат в сила. Оказа се, че и Министерството на финансите е против запазването 

на задължението за публикуване на междинни тримесечни финансови отчети. „В съответствие с 

изискванията на директивата се премахва изискването за публикуване на междинни тримесечни 

финансови отчети“, пише в мотивите към предлаганите от Министерството промени в Закона за 

публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). „Предвижда се задължение за публично 

разкриване на шестмесечни финансови отчети за дейността на емитентите. Едновременно с това и 

с цел гарантиране достъпа на инвеститорите до навременна информация за финансовото 

състояние на емитента, законопроектът предвижда задължение за емитента да разкрива публично 

уведомления за финансовото състояние на дейността си в срок до 30 дни от края на първото, 

третото и четвъртото тримесечие. Запазва се и досега съществуващото задължение за 

оповестяване на годишните финансови отчети на емитентите“, заявяват от МФ. Засега не е 

уточнено какво ще съдържа т. нар. „уведомление за финансовото състояние на дейността“ и дали 

ще предоставя пълна информация. Отпадането на тримесечните отчети бе анонсирано през лятото 

от Комисията за финансов надзор и явно все още е на дневен ред. То е залегнало в текстовете за 

промени в ЗППЦК, изпратени на заинтересованите асоциации от Министерството на финансите. 

Ако текстовете се приемат в този вид, ще отпадне възможността за получаване и на малкото 

информация, която досега се получаваше за дейността на фирмите. Някои анализатори смятат, че 

това ще се отрази негативно на и без това слабоактивния финансов пазар. В крайна сметка, ако 

предложението влезе в сила, най-накрая ще разберем кои компании искат да са публични и кои не. 

Тези, които публикуват постно „уведомление за дейността“ от няколко реда, явно не ценят много 

инвеститорското внимание. Тези които публикуват детайлна информация, явно ще ги считаме за 

публични дружества. Българският пазар Той стартира с масовата приватизация от 90-те, направила 

стотици дружества публични, по почти насилствен начин. Впоследствие тези псевдо-публични 

дружества бяха насилствено принудени да публикуват информация и да защитават акционерите 

си. Всичките тези информации и защити обаче се оказаха илюзорни и българският капиталов 

пазар изпадна в мъртва точка след кризата от 2007-2009 г. Цените на акциите са със спад от близо 

80% от върховете, а борсовите обороти са на рекордно ниски нива в момент, в който други пазари 

са възстановили и надхвърлили стойностите си от преди кризата. Дали това фиаско на 

капиталовия ни пазар се дължи на факта, че той е бил върху глинените нозе на насилствено-

публичните компании и насилствено-информиращите компании? Дали някога ще разберем кои 

компании са на борсата само заради данъчните отстъпки при търговия с ценни книжа на регулиран 

пазар (например когато мажоритарният собственик продава на чужд инвеститор)? Или само 

защото така може да привлекат парите на определен кръг регулирани инвеститори? 
investor.bg, 26 ноември 2015 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

София е един от 10-те най-

подходящи града за започване на 

бизнес в света  

Българската столица София е един от десетте 

най-добри градове за започване на start-up 

бизнес в света. Американското издание Forbes 

публикува световна карта, на която страната 

ни е поставена 10-то място. Столицата е 

описана като „все още не добре позната”, но е 

едно от местата с най-нисък данък печалба – 

10 процента. Заедно с това тя има една от най-

бързите интернет връзки в света. Изданието 

дава за пример някой от успешните български 

компании като VRay, която е една от водещите 

в 3D проектирането в архитектурата. Изтъква 

се още, че София се е превърнала в регионален 

хъб за предприемачите, които имат достъп до 

финансиране от ЕС – чрез фондовете 

LAUNCHub и Eleven Startup Accelerator, както 

и чрез инвеститорът Neveq. Лидер в 

класацията е китайската столица Пекин, 

следвана от Куала Лумпур в Малайзия и 

Варшава в Полша. 

Money.bg, 1 декември 2015 

Продават имоти на строителен 

холдинг в Полски Тръмбеш за 

дългове от над 1 млн. лв.  

Банка и НАП са дали на частен съдебен 

изпълнител строителния холдинг „Сиконко 

билдинг“ АД и продават имотите му в Полски 

Тръмбеш на търг. Началната цена на 

публичната продан е над 1 млн. лв. Целият 

поземлен имот в района на бившия завод за 

вата в града e от близо 100 дка. В него влизат 9 

сгради, от които едната е метален навес, а 

другата – гараж. Само сградите са оценени на 

близо половин милион лева, сочи обявлението 

за търга. Имотът се намира на ул. „Ал. 

Стамболийски“ в Полски Тръмбеш и се пуска 

за продан за първи път. Според АПИС от 5 

ноември 2015 г. въпросната строителна фирма 

има ново ръководство, а един от клоновете й е 

обявен в несъстоятелност.  

Борба, 30 ноември 2015 

Продават емблематичния 

комплекс "Зодиак" над Рилския 

Австрийска компания ще 

инвестира в български стартъпи 

Австрийският инвестиционен фонд 

Speedinvest предвижда да разшири 

инвестициите си в български стартъп 

компании. Досега те са вложили средства в 

две и проявяват интерес към нови 

попълнения в портфолиото си. През 

миналата седмица ръководството на фонда 

проведе среща с потенциални партньори в 

София, която е част от обиколката на фонда 

в Източна Европа. Speedinvest влага 

средства в технологични стартъпи с по-

напреднало развитие и наскоро осигури 90 

млн. евро, предимно от частни инвеститори, 

за нов фонд. 

Капитал, 2 декември 2015 

Кувейтската GTG Engineering 

иска да инвестира в 

модернизацията на Старата 

гребна база в Пловдив 

Кувейтската компания GTG Engineering иска 

да инвестира между 3 и 4 млн. евро в 

модернизацията на Старата гребна база в 

Пловдив. Това стана ясно по време на среща 

на министъра на младежта и спорта Красен 

Кралев с президента на фирмата Ахмад Ал 

Ава. "От 5-6 години клубовете по гребане и 

кану-каяк "Тракия" си партнират със 

състезатели и треньори от Кувейт. 

Строителство Градът, 2 декември 2015 

Френски стартъп за услуги ще 

открие офис в България 
Френският стартъп StarOfService за 

виртуален пазар за услуги планира да открие 

офис в България през следващата година. 

Компанията е създала платформа, която 

свързва професионалисти в различни 

области и клиенти, които имат нужда от 

такива услуги. В момента на него са 

регистрирани 700 хил. професионалисти в 

900 категории, предлагащи най-

разнообразни услуги като обущарство, ВиК, 

гледане на деца, фризьорство и др.  

Капитал, 1 декември 2015 
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манастир  

Кокетният и емблематичен през годините комплекс "Зодиак" над Рилския манастир е обявен за 

публична продан, заради дългове към банкови институции. Първоначалната цена, от която 

стартира наддаването, е 278 250 лева. Комплексът, който преди години бе най-посещаваното 

място в района на Рилския манастир, загуби туристите си в разгара на кризата. Огромният кредит, 

взет за изграждането му, увисна на "шията" на собствениците фирма "Зодиак1", които 

ипотекираха имота за кредит от 190 000 лева. Спадът на туристопотока направи изплащането му 

невъзможно, което постави култовия комплекс на масата на съдия-изпълнител. На територията му 

има изградени 10 удобни бунгала, ресторант, складове, беседки за посетителите му. Намира се в 

прекрасна местност, близо е до Рилският манастир и осигуряваше невероятна почивка на 

посетителите си. 

Струма, 27 ноември 2015 

Зaм.-кмeтът Снeжaнa Дaнeвa-Ивaнoвa вpъчи cтpoитeлнo paзpeшeниe зa 

150 млн. лв 

Мнoгoмилиoннa инвecтиция щe бъдe peaлизиpaнa във Вeликo Tъpнoвo дo 2017 г., cтaнa яcнo cлeд 

cpeщa нa зaмecтник-кмeтa нa cтapoпpecтoлния гpaд Снeжaнa Дaнeвa-Ивaнoвa и изпълнитeлния 

диpeктop нa „Кpoнoшпaн Бългapия” ЕООД Аceн Никoв. Снeжaнa Дaнeвa-Ивaнoвa вpъчи нa Аceн 

Никoв cтpoитeлнo paзpeшeниe зa peaлизиpaнe нa бъдeщитe инвecтициoнни нaмepeния нa 

кoмпaниятa. Пo вpeмe нa cpeщaтa cтaнa яcнo, чe oт „Кpoнoшпaн” плaниpaт дa влoжaт 150 милиoнa 

лeвa в cтpaнaтa. Окoлo пoлoвинaтa oт тeзи cpeдcтвa щe ca зa пpoизвoдcтвeнaтa бaзa нa 

дpyжecтвoтo в cтapoпpecтoлния гpaд. Нaмepeниeтo e нa 7 юли 2016 г., кoгaтo Вeликo Tъpнoвo щe 

чecтвa 139 гoдини oт Оcвoбoждeниeтo, дa бъдe oткpитa пъpвaтa пpoизвoдcтвeнa линия зa 

дъpвecнo-влaкнecти MDF-плocкocти. Дo 2017 г. кoмпaниятa, кoятo e cpeд нaй-гoлeмитe 

инвecтитopи в Бългapия, плaниpa дa пocтpoи във Вeликo Tъpнoвo cъвpeмeннa фaбpикa пo aнaлoг 

нa cъщecтвyвaщ зaвoд в Зaлцбypг. Пo вpeмe нa cpeщaтa cъc зaмecтник-кмeтa Снeжaнa Дaнeвa-

Ивaнoвa Аceн Никoв cпoдeли, чe oт инcтитyциитe нa мecтнaтa влacт в cтpaнaтa „Кpoнoшпaн” 

paбoти нaй-дoбpe c Общинa Вeликo Tъpнoвo.  

Янтра, 1 декември 2015 

Турската фирма "Sarkuysan" с намерение за инвестиции в Шумен 
Председателят на Борда на директорите Хайретин Чайджъ и ръководители на турската фирма 

"Sarkuysan, придружавани от Фикрет Индже в качеството му на представител на турската страна 

за бизнесконтакти с България проведоха разговор с част от кметския екип на община Шумен. На 

срещата присъстваха заместник-кметът по строителството Боян Тодоров, заместник-кметът по 

стопанските дейности Росица Антова, главният архитект Снежанка Андреева и изпълнителният 

директор на Индустриалния парк Николай Тончев. Турската фирма има намерение да изгради 

завод за производство на медни проводници. Нейни представители са на обиколка в 

Североизточна България и Шумен е един от градовете, които биха предпочели, по думите на 

Хайретин Чайджъ . "Sarkuysan" е най-големият производител на мед в Турция. В състава на 

консорциума има 8 предприятия. Две от тях са в САЩ и обслужват автомобилната индустрия и 

самолетостроенето. "Изнасяме продукцията си в много от европейските страни, включително и в 

България. Една четвърт от необходимата суровина купуваме от вашата страна. Стокообменът 

между "Sarkuysan" и българските фирми в момента е на стойност 400 000 000 долара. 

Производството, което смятаме да организираме тук, ще бъде във висока степен екологично. 
Строителство Градът, 30 ноември 2015 

Фирма инвестира в завод за филетирана сьомга в Айтос 

Фирмата, която ще инвестира 5 000 000 евра за изграждането на новото производствено 

предприятие до завода за скариди - „Алмар Сийфуд" АД, поиска от Общинския съвет да даде 

"съгласие за преминаване на новопроектиран път за достъп, през имот общинска собственост". 

Предложението за промяна "предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, за 
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изграждане на цех за обработка на сьомга в поземлени имоти №139034 и 139035, местност 

„Татарски ниви", землище на гр. Айтос", внесе в заседателната зала кметът на Община Айтос 

Васил Едрев. Целта е изграждане на нова пътна връзка за достъп до двата имота с площ 87 кв.м. 

"Тази пътна връзка ще бъде част от линейната инфраструктура към бъдещия цех за обработка на 

сьомга", пише още в предложението. Достъпът до имотите, собственост на „Алмар Сийфуд" АД, 

се предвижда да бъде осъществен през имот, публична общинска собственост с начин на трайно 

ползване "пасище, мера". Общинският съвет прие решение за изразяване на предварително 

съгласие за промяна предназначението на имота, с мнозинство от две трети от общия брой на 

съветниците. Съветът определи и срок на валидност на предварителното съгласие. Промяната на 

предназначението на мерите и пасищата ще се извърши при спазване на условията и реда на 

Закона за опазване на земеделските земи. Искането е основателно, тъй като по закон се изисква 

двата имота да имат връзка с техническата инфраструктура, реши Съветът.  

citybuild.bg, 30 ноември 2015 

“Екoтeхникa” ЕООД пycкa нoвa пpoизвoдcтвeнa инcтaлaция в 

пapтньopcтвo c Norges Vel  
Нoвa тeхнoлoгичнa линия зa пpoизвoдcтвo нa пeлeти пpeдcтoи дa бъдe въвeдeнa в Свищoв дo кpaя 

нa гoдинaтa. Пpoeктът ce peaлизиpa oт “Екoтeхникa” ЕООД c пapтньop Кpaлcкoтo нopвeжкo 

oбщecтвo зa paзвитиe – Norges Vel (Нopвeгия). Инcтaлaциятa e paзпoлoжeнa в cъщecтвyвaщи 

пpoизвoдcтвeни пoмeщeния нa плoщaдкaтa нa “Свилoзa” АД. Tя e c плoщ oкoлo 3000 кв.м зaкpитa 

плoщ и нaд 5000 кв.м oткpитa плoщaдкa. Пoлyчeнaтa cyмa oт нopвeжкaтa cтpaнa e 1/4 oт oбщaтa 

инвecтиция. Зaлoжeнитe пapaмeтpи ca зa гoдишнo пpoизвoдcтвo oт 30 000 тoнa пpи cъдъpжaниe нa 

пeпeл пoд 1%. Пъpвaтa инcтaлaция нa “Екoтeхникa” зa пpoизвoдcтвo нa пeлeти e зapaбoтилa пpeз 

2011 г. Зa пpoизвoдcтвoтo им ce изпoлзвa пpeди вcичкo нecтaндapтнaтa тeхнoлoгичнa дъpвecинa, 

кoятo пpиcтигa в “Свилoзa” и нe e пoдхoдящa зa тeхнoлoгичeн пpoцec, нo e дoбpa зa 

пpoизвoдcтвoтo нa пeлeти. С въвeждaнeтo нa нoвaтa тeхнoлoгичнa линия в Свищoв щe бъдaт 

paзкpити 45 нoви paбoтни мecтa. Пeлeтитe пpитeжaвaт мнoгo дoбpa кaлopичнocт, кoятo в 

зaвиcимocт oт cypoвинaтa зa пpoизвoдcтвoтo им вapиpa мeждy 4,5 и 5,3 КВт/кг. Teзи нa 

“Екoтeхникa” ca c 5,1 КВт/кг кaлopичнocт. 

Янтра, 30 ноември 2015 

Китайски фирми искат да инвестират в българско розово масло и сирене  
По време на посещението на правителството в Китай още две компании подписаха договори за 

създаване на съвместни предприятия с китайски партньори. Едното партньорство е в сферата на 

розопроизводството, а другото в млекопреработката. "Калия Българска роза" подписа договор за 

създаване на съвместно дружество с китайската "Шиаджейзонг Сентай гарден констракшън 

енджинеринг Ко" с цел инвестиции в производството на розово масло и отглеждане на рози. От 

Търговския регистър става ясно, че "Калия Българска роза" е нова фирма - учредена е на 

24.04.2015 г. със 100 лв. внесен капитал. Съдружници са Ивайло Кирилов Богданов, Ли Янджун, 

Шао Вей, Гао Дзиен. "Партньорите в новото съвместно българско-китайско дружество са с равно 

участие. Първоначалната инвестиция в България ще бъде 7 млн. евро", уточни за "Капитал Daily" 

Ивайло Богданов. По думите му 80% от сумата ще бъде предоставена като еднократна субсидия от 

китайската държава на китайския партньор, който ще осигури и останалата част от планираните 

средства. "Китайската фирма е най-големият земеделски производител в провинция Хъбей край 

Пекин. Съвместното дружество ще купи мажоритарния пакет от фирма "Екостил" - Карлово, която 

има бизнес история от 1989 г., обработва хиляди декари земя с розови насаждения в с. Песнопой и 

с. Баня и произвежда продукти на основата на розовото масло с марката "Етерика". 

Капитал, 30 ноември 2015 

GS Строймаркет отвори собствена търговска база в град София 
След 20 успешни години на българския пазар, верига GS Строймаркет отвори собствена търговска 

база в град София. Това е петата търговска база на марката след Добрич, Варна, Шумен и Каварна. 

Инвестицията възлиза на повече от 7 млн. лв., които обхващат строителство, оборудване, стоки, 
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техника, транспорт и персонал за пълноценно и цялостно обслужване на клиентите. Във 

функционално отношение са обособени търговска, складова и офис зона на площ от 12 000 кв. м. 

Стремежът на компанията е все по-професионално, компетентно и бързо обслужване на 

настоящите и бъдещи клиенти, предлагайки им все по-добри търговски условия и удобства. 

Монитор, 30 ноември 2015 

„Джъмбо“ преговаря за терен във В. Търново  
Веригата „Джъмбо“ преговаря с община Велико Търново за закупуването на терен за свой 

хипермаркет, потвърди кметът даниел панов. По негова информация на кандидат-инвеститора е 

предложено да вземе общинска земя на входа на старата столица откъм София, тъй като 

политиката на веригата е да прави магазини извън чертите на града, но в непосредствена близост 

до населеното място. „От бившата сръбска скара при разклона за Момин сбор в посока изток към 

нас има над 500 дка общински терени, които са на разположение“, обясни градоначалникът. 

Борба, 27 ноември 2015 

Депутати против отлагането на глобите за офшорки със земи 
Депутати се обявиха категорично против отлагането с две година на глобите за офшорки със земи. 

В момента законът за земеделските земи предвижда от 1 октомври 2015 година да се санкционират 

тези офшорни фирми, които са с неизяснена собственост и капитал, и притежават земеделски 

земи. Първоначалната глоба е 100 лв./дка, а ако в следващите три месеца компаниите не се 

освободят от собствеността, глобата се утроява, припомни проф. Светла Бъчварова, народен 

представител от БСП. По нейни изчисления в момента около 300 хиляди дка се държат от 

офшорни компании, които не са спазили досега законодателството и не са се освободили от тази 

собственост. Те трябва да заплатят на държавата около 30-40 млн. лева санкции, които три месеца 

по-късно, от декември, може да достигнат 90 млн. лева. „За тези близо две години 95% от 

фирмите, попадащи в санкционния режим, успяха да спазят закона. Сега се търси отсрочка за 

останалите – именно тези, които използват земята, без да развиват модерно и ефективно 

земеделие“, обясни от своя страна депутатът от ДПС Венцислав Каймаканов. 

Монитор, 26 ноември 2015 

Французи строят завод за екоавтомобили в Бургас 
Водеща френска компания има намерение да построи завод за сглобяване на електромобили в 

Бургас. Инвеститорите са заявили, че проявяват интерес към пазара на Балканския полуостров. 

Освен в страните от Европейския съюз, те имат амбициите да изнасят автомобили за Македония, 

Косово, Турция и страните от бивша Югославия. В момента община Бургас подготвя 

документацията за закупуването на два електромобила, които да бъдат използвани от нейни 

служители. Средствата за превозните средства ще дойдат от Националния доверителен екофонд. 

Освен това в Бургас ще бъдат изградени и още две станции, за зареждане на екоавтомобили. Към 

момента в черноморския град има два подобни обекта. Те се намират на паркинга на ул. 

„Ген.Гурко” и на подземния паркинг на Операта. От своя страна министър Василева обясни, че 

фондът, който в момента разполага с 1 млн. лв., ще разшири ресурса си. Идеята е частните фирми 

и физически лица да се насърчават в инвестирането на ековозила. /kmeta.bg 

kmeta.bg, 26 ноември 2015 
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АНАЛИЗИ 

"Адеко": Близо 40% от българите търсят работа чрез LinkedIn 

Около 39% от търсещите работа в България използват социалната мрежа за професионални 

контакти LinkedIn, докато Facebook е най-често употребяваната платформа за социални дейности 

и изграждане на личен бранд, като с такава цел я ползват 84% от българите. Това показва глобално 

проучване на "Адеко" за промените, които настъпват в работната среда и новите методи за 

намиране на работа чрез социалните мрежи. 

В изследването са взели участие над 31 хил. търсещи работа и повече от 4 хил. специалисти по 

подбор на кадри от 26 страни по света, включително и България. Фокусът на анкетата е върху 

използването на социалните медии за професионални цели и ефективността им за намиране на 

подходящите кандидати, значимостта на личния бранд в интернет, както и налагането на някои 

нови тенденции като гъвкавото работно време (smartworking) и работата от дистанция. 

По-социални, по-мобилни 

Проучването показва, че LinkedIn продължава да е най-популярната платформа за професионални 

цели както сред работодателите (61%), така и сред търсещите работа (34%). Според данните най-

активните потребители, които търсят работа чрез интернет и социалните мрежи, се намират в 

Централна Европа (44%). Малко над половината от тях ги използват, за да поддържат връзка с 

колеги, една трета осъществяват контакт с потенциални работодатели, а една четвърт търсят 

работодатели или хедхънтъри. 

Наблюдава се и известна разлика по отношение на мобилността между кандидати и работодатели. 

Така например близо две трети от търсещите работа често използват мобилни устройства за 

намиране на обявени свободни позиции. В същото време едва 41% от работодателите прибягват до 

тези инструменти за откриването на подходящи специалисти. Като цяло компаниите са по-

склонни да наемат хора, които не търсят активно работа, но са отворени за нови предложения, 

сочат още данните. 

Намери ме, ако можеш 

Видимостта на търсещите работа се увеличава спрямо броя на социалните профили, които имат в 

интернет. Така например едва 16% биват забелязани от работодателите, когато присъстват само в 

една социална мрежа. За сметка на това, когато имат профил в над 5 платформи, този показател 

скача до 46%. Все пак компаниите продължават да използват предимно LinkedIn и Facebook, за да 

проверят онлайн репутацията на кандидатите, както и да оценят личността им. 

Други интересни данни, представени в изследването, са свързани с гъвкавостта по отношение на 

работното време или работната среда (smartworking). Като цяло кандидатите са по-позитивно 

настроени към този работен метод, докато специалистите по подбор на кадри все още показват 

известна предпазливост, отчита проучването на "Адеко". 

Световните тенденции в проценти 

- 35% от кандидатите казват, че използват социалните мрежи, за да се свързват с потенциални 

работодатели; 

- 18% от търсещите работа имат блог; 

- 73% от процеса на търсене на работа се случва в интернет, докато работодателите 

извършват онлайн едва 55% от всички дейности, свързани с подбора; 

- 61% от търсещите работа и 49% от специалистите по подбор предпочитат кариерните 

сайтове пред страниците в социалните мрежи; 
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- 47% от работодателите комбинират онлайн и офлайн методи за подбор; 

- 32% от компаниите казват, че питат кандидатите за тяхното присъствие в социалните медии; 

- 28% от работодателите признават, че са отхвърляли поне един кандидат заради онлайн 

съдържание, свързано с него; 

- 54% от работното време кандидатите искат да прекарват извън офиса, докато при 

работодателите този показател е 35%. 

Капитал, 26 ноември 2015 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 СЕМИНАР: УСПЕШНИ ПРЕГОВОРИ 

КОГА: 03.12.2015, 09:00-17:00 

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

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

КОГА: 07-09.12.2015 

КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД СТЦ София 

 НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 

КОГА: 16-19.12.2015 

КЪДЕ: София - Будапеща - Сентендре - Сегед - София 

 ИЗЛОЖБА ЕЕ И ВЕИ 

КОГА: 05-07.04.2016 

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