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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

"Топливо" купи половината от 

казахстанска фирма за горива 
Дистрибуторът на горива и строителни материали 

"Топливо" придоби 50% от капитала на казахстанското 

дружество "Рама петролеум", което търгува с пропан-

бутан и нефтени продукти. Цената на сделката не беше 

обявена, тъй като "Рама петролеум" е млада компания с 

малко активи. Придобиването е част от стратегията на 

дружеството за разширяване на дейността в търговията с 

пропан-бутан. Очакванията са сделката да осигури по-

изгодни условия, което ще позволи на "Топливо" да 

запази пазарните си позиции. Делът в казахстанското 

дружество е второто задгранично участие на българската 

компания. Промяната е вписана в правния департамент на 

казахстанското правосъдно министерство броени дни 

преди официалното обявяване на сделката. "Топливо" е 

собственик също на 100% от регистрираното в Русия 

едноименно дружество. "Рама петролеум" е базирано в 

Алмати и се занимава с покупко-продажба на втечнен газ 

пропан-бутан, нефт и нефтопродукти на вътрешния пазар 

и за износ, както и с логистика и транспорт.  
Капитал, 8 януари 2014 

"Бургаски корабостроителници" 

приближава фалита  
След смяна на собствеността, спиране на дейността и 

съкращаване на всички служители "Бургаски 

корабостроителници" се доближава все повече до 

несъстоятелността, а енигматично ново дружество 

обещава да съживи работата в предприятието. Втори иск 

за обявяване в неплатежоспособност и 

свръхзадлъжнялост на "Бургаски корабостроителници" е 

постъпил в съда, е видно от документ, вписан в 

Търговския регистър. След като един от длъжниците на 

предприятието, строителната "ПСТ холдинг" (индиректно 

свързана с Първа инвестиционна банка), пристъпи към 

тази процедура през октомври миналата година, сега 

молба към магистратите отправя и новото ръководство на 

корабостроителницата, встъпило в длъжност след 

проведеното общо събрание на акционерите през 

ноември. То бе свикано от новия мажоритарен 
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собственик, който се сдоби с дела на бизнесмена Васил Божков (той контролираше дружеството 

след приватизацията му). Това е сейшелската офшорна компания "Хюнас инвестмънтс лимитед", 

която притежава 80.62% от капитала на корабостроителниците. Седалището на дружеството беше 

преместено на софийски адрес - ул. "Бесарабия" 114, където има регистрирани дружества от 

орбитата на Васил Божков, но е и централата на "ПСТ холдинг". От ПИБ отрекоха пред медиите 

да са новият собственик на дружеството. 
Капитал, 8 януари 2014 

Европейският торов лидер Borealis купи дял в "Неохим"  
Европейският лидер в производството на торове, австрийският Borealis, и бахрейнската банка First 

Energy Bank влязоха като акционери в българския торов завод "Неохим". На 21 декември 

смесеното им дружество Feboran купи дела на ливанската Karifert International Offshore в 

димитровградското дружество, съобщиха от виенската централа на компанията. Новият акционер 

плати за 20.3% от капитала на "Неохим" 34.7 млн. лв., или по 64.8 лв. средно за акция. От 

изявленията на новите акционери става ясно, че те съзират потенциал за разрастване на вътрешния 

пазар, а местният производител е стратегически важен за укрепване на позициите им в региона. 

Borealis е компания с изградени позиции на европейския пазар на индустриални химикали и 

торове. 
Капитал, 6 януари 2014 

Дядо Коледа донесе нови придобивки на две български компании – 
инвестиционния фонд „Сиесайеф" на Цветелина Бориславова и „Топливо", контролирана от Бедо 

Доганян. „Сиесайеф" ще купи дружеството „Съни епъл", което притежава една от най-големите 

ябълкови градини у нас. В активите му са 1760 декара в землищата на пловдивските села Динк, 

Дълго поле и Граф Игнатиево. Допреди няколко години овошките в Пловдивско бяха собственост 

на две фирми, в които най-голям акционер е Петър Драшков – брат на бившия зам.-председател на 

ДАНС Иван Драшков. През 2010 – 2011 г. заради необслужвани дългове контролът върху 

ябълковите масиви бе поет от Българо-американската кредитна банка, а по-късно от „Съни епъл". 

В последните години за градината се грижи „Агропродукт“. На Красимир Кумчев, един от най-

големите ни специалисти по ябълкови насаждения. Там се отглеждат сортовете „Златна 

превъзходна", „Червена превъзходна" „Айдаред" и др. сортове. Другата „празнична „ сделка бе 

оповестена в съобщението до Българската фондова борса. От ръководството на „Топливо" 

уведомиха, че са купили 50% от казахстанското дружество „Рама петролиум". Цена на сделката не 

се посочва. Фирмата е със седалище в Алмати. Основната му дейност е търговия с пропан-бутан, 

нефт и нефтени продукти. 
Преса, 6 януари 2014 

Продават на търг "Български Мелници"  
Един от мастодонтите на бургаската промишленост "Големи Български Мелници" е изваден на 

публична продан от съдебен изпълнител. Огромната производствена база заедно със силозите и 

административната сграда се продават с начална цена 860 000 евро. Имотът се продава в комплект 

с огромни парцели земя в Северната промишлена зона на Бургас и всички складове. Материалните 

активи на някогашната мелница сега са собственост на фирмата "Вайцман България" ЕООД. 

Производствената база на дружеството се продава на търг заради непогасени кредити към банка. 

Всички кандидат-купувачи трябва да внесат депозит от 8600 евро, за да участват в търга. Оферти 

се приемат до 17 януари. "Големи Български Мелници" беше най-голямото предприятие за 

преработка на зърно и производство на брашно. Фирмата фалира през 2001 г., малко след като 

беше приватизирана от българо-холандската компания "Хелиан Индустриъл Инвестмънд". 

Предприятието хлопна кепенци след неочаквана ревизия, която установи, че от складовете на 

Държавния резерв в Бургас са изчезнали 12 000 т зърно. През последните 12 години имуществото 

на мелниците няколко пъти беше препродавано, но производството така и не беше възстановено. 
Стандарт, 26 декември 2013 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Спестили сме 2,3 млрд. лв. за година 

2,3 млрд. лв. са спестили българите за времето от януари 

до края ноември миналата година, показват данни на 

Българската народна банка (БНБ). Така натрупаните на 

влог средства на населението достигат 36,8 млрд. лв. За 

сравнение в края на декември 2012 г. спестяванията на 

хората са били 34,5 млрд. лв. Само през ноември 

българите са заделили за черни дни близо 345 млн. лв., а 

през октомври – 360 млн. лв. Спестените пари през 

септември са 172 млн. лв. Към ноември годишният темп 

на ръст на депозитите на домакинствата е 9,2% През 

декември 2012 г. той е 11,7 на сто, а в края на 2011 г. е 

бил 13%. Показателно е и че през 2012 г. българите са 

спестили 3,6 млрд. лв. Въпреки че депозитите 

продължават да нарастват, кредитирането през миналата 

година се забави до най-ниската си стойност от началото 

на кризата. Годишният ръст на заемите за фирмите и 

домакинствата към октомври 2013 г. е 0,7 на сто. 

Монитор, 07 Януари 2014 

Увеличават се разходите на 

работодателите за труд 

Увеличават се разходите на работодателите за труд през 

третото тримесечие на 2013 г., но с най-нисък процент 

спрямо предходните, сочат предварителните данни на 

Националния статистически институт (НСИ). Общите 

разходи на работодателите за един час, отработен от 

наетите от тях лица, нарастват с 2.8% спрямо юли - 

септември 2012 г. През второто тримесечие 

увеличението беше с 3.4%, през първото - с 4.7%, а през 

четирите тримесечия на 2012 г. - с по над 7%. 

Увеличението в индустрията е с 3.6%, а в услугите - с 

0.9%. Най-голямо е процентното нарастване в 

образованието - с 6.8%, в държавното управление - с 

5.9%, в здравеопазването - с 5.2%. В строителството 

общите разходи на работодателите за един отработен час 

се увеличават с 4.3%, в енергетиката - с 1.8%, в туризма 

.- с 2.6%, във финансите и застраховането - с 0.7%, в 

търговията - с 1.3%. Най-голямо намаление на общите 

разходи за труд е регистрирано в културата, спорт и 

развлеченията - със 7.8%, и "Други дейности" - с 3.4%. 

Спад има също в добивната промишленост - с 0.3%, в 

търговията с имоти - с 1.6%, в научните изследвания - с 

2.4%. Разходите на работодателите за осигуровки и 

обезщетения се увеличават по-бързо (с 3.7%), отколкото 

плащанията за заплати (2.6%). 

24 часа, 06 Януари 2014 

09.01.2014 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.43379   

GBP/BGN 2.35316   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП 0.02% от 01.01.2014  

 

ПЧИ - 103.7 млн. EUR през октомври 

2013 

 
Лоши и преструктурирани кредити 

към септември 2013 

 

 

Безработица 11.5% през ноември 2013 
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Държавният дълг в края на ноември е бил 6.78 млрд. евро 

Държавният дълг в края на ноември 2013 г. е бил 6.78 млрд. евро, от който вътрешният е 3.13 

млрд. евро, а външният е 3.65 млрд. евро. В номинално изражение дългът нараства приблизително 

с 59 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на октомври. Това се дължи преди 

всичко на емитирането на съкровищни облигации на вътрешния пазар през месеца. В края на 

отчетния период делът на държавния дълг към прогнозния за 2013 г. брутен вътрешен продукт 

(БВП) възлиза на 16.8%, като 9% е външен държавен дълг, а 7.8% вътрешен държавен дълг. В 

структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 46.2%, а 

външните - от 53.8%. Валутната структура на дълга в края на ноември е 53.2% - в евро, 32.8% - в 

левове, 12.6% - в долари и 1.3% - в други валути. Плащанията по държавния дълг през ноември са 

за 39 млн. лв., а по отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината 

най-съществен е делът на деноминираните в евро - 62.1%, следвани от 33.4% в лева и 4.2% в 

долари. Държавно-гарантираният дълг през ноември 2013 г. достига 407.8 млн. евро. В номинално 

изражение той бележи намаление с близо 8.8 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края 

на предходния месец, което е резултат основно от извършените през месеца погашения по 

външните държавно-гарантирани заеми. Към края на ноември вътрешните държавни гаранции са в 

размер 16.6 млн.евро. Съотношението държавно-гарантиран дълг/ БВП е 1%.  

Други, 06 Януари 2014 

Цените на производител в промишлеността спадат с 4% на годишна база  

През ноември индексът на цените на производител на вътрешния пазар остава без промяна в 

сравнение с равнището от предходния месец, съобщава НСИ. Намаление на цените е регистрирано 

в добивната промишленост (с 1,8%) и при производството и разпределението на електрическа и 

топлоенергия и газ (с 0,2 на сто). Цените в преработващата промишленост пък са нараснали с 

0,2%. Данните на НСИ показват, че и през този месец се запазва тенденцията за спад в цените на 

годишна база. За ноември понижението е от 4% в сравнение със същия месец на 2012 г. Цените 

намаляват в добивната промишленост (с 12,7%), в преработващата промишленост (с 3%) и при 

производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 5,1%). Индексът на 

цените на производител отразява динамиката на пазара на природни ресурси и суровини или 

измененията в търсенето. 

Инвестор.БГ, 06 Януари 2014 

Правителството ще емитира 900 млн. лв. нов дълг само за месец  

Правителството ще емитира ударно дълг още в първия месец на 2014 г. Само за януари на 

вътрешния пазар ще бъдат пласирани държавни ценни книжа на обща стойност 900 милиона лева, 

става ясно от обявения от финансовото министерство емисионен календар с предстоящи търгове 

на държавни ценни книжа. Според календара на Министерството на финансите (МФ) през януари 

ще има четири търга на ДЦК. На два от тях ще се пласират ДЦК с номинална стойност от по 400 

млн. лв. На другите два търга ще се предложат книжа за по 50 млн. лв. Наред с големия обем 

впечатление прави и избраната от МФ тактика да емитира краткосрочни книжа, чийто падеж ще 

настъпи в рамките на 2014 г. Двата големи търга през януари са за 6- и 9-месечни книжа. Според 

официалните мотиви на МФ поемането на краткосрочен дълг ще се прилага приоритетно през 

първите три месеца на годината, за да се подкрепят постъпленията в хазната.  

Сега, 06 Януари 2014 

България е сред четирите страни в ЕС с годишна дефлация през 

ноември  

България е сред трите страни в ЕС с най-ниска инфлация през ноември на годишна база, показват 

данните на Евростат. През изтеклия месец спрямо година по-рано у нас се отчита дефлация от 1 

процент. На първо място по този показател е Гърция с дефлация от 2.9 на сто на годишна база, а на 
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трето място е Кипър - с 0.8 на сто поевтиняване на стоките и услугите за година назад. Латвия е 

четвъртата страна с годишна дефлация през ноември от 0.3 на сто. Всички останали членки на 

общността отчитат инфлация. Средно в ЕС през ноември годишната инфлация е нараснала до 1 на 

сто спрямо 09 на сто през октомври, показват още данните на Евростат. В еврозоната годишната 

инфлация миналия месец се е повишила до 0.9 на сто спрямо 0.7 на сто през октомври и 2.2 на сто 

през ноември 2012 година. На месечна основа показателят е с отрицателен знак, -0.1 на сто, през 

ноември 2013 г. Най-висока е била годишната инфлация през ноември в Естония (2.1 на сто), 

Финландия (1.8 на сто) и Германия (1.6 на сто). Най-ниска средна 12-месечна инфлация Евростат 

отчита в Гърция (-0.7 на сто), Латвия (0.2 на сто) и Швеция (0.5 на сто), а най-висока - в Румъния 

(3.5 на сто), Естония (3.4 на сто), Хърватия и Холандия (2.7 на сто). Най-голямо отражение върху 

покачването на годишната инфлация са оказали цените на електроенергията (+0.11 процентни 

пункта), хотелиерските услуги (+0.09 пункта) и тютюневите изделия (+0.08 пункта), докато 

понижаващ ефект са имали горивата за транспорта (-0.23 процентни пункта), телекомуникациите 

(-0.14 процентни пункта) и горивото за отопление (-0.07 пункта). 

Дневник, 18 Декември 2013 

Рейтинг Топ 10 фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на облекло и допълнения за 

облекло", по Печалба за 2012 г. 

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

No_ 
2012 Предприятие Град 

Печалба 
(хил. лв.) 

 2012 2011 

1 Дзалли ООД Габрово 6 030 8 065 

2 Аполон-95 ЕООД Горна Оряховица 3 487 3 162 

3 Тони К ЕООД Пловдив 2 402 4 052 

4 БТБ България АД Русе 2 259 1 808 

5 Джи Ем Ти ООД София 2 057 1 846 

6 Пирин Текс ЕООД Гоце Делчев 1 457 1 652 

7 Мода  Шпорт ЕООД Равнища 585 1 151 

8 С. У. П. България ООД Перник 507 72 

9 Ти Фузион България ЕООД Габрово 507 99 

10 Белла Стил АД Петрич 484 665 

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

 

Четири са кандидатите да оценят БФБ и 

Централния депозитар  
Четири фирми са подали документи за участие в конкурса 

за изготвянето на анализи на правното състояние, 

приватизационни оценки и информационни меморандуми 

на 50.0542 процента от капитала на "Българска фондова 

борса - София" АД, и 43.70 процента от капитала на 

"Централен депозитар" АД, съобщи Агенцията за 

приватизация и следприватизационен контрол. Това са 

ДЗЗД "Камбуров-Юропиън Програм Адвайзъри-Мейн 

Кепитъл"; "ГИВЕ КОНСУЛТ" ЕООД; консорциум между 

"Първа финансова брокерска къща" и адвокатско 

дружество "Цветкова, Бебов и съдружници"; обединение 

между "Ърнест и Янг България" ЕООД и адвокатско 

дружество "Събев и съдружници". Предстои комисия да 

разгледа подадените предложения и в срок до 14 дни да 

изготви мотивиран доклад до Изпълнителния съвет на 

агенцията. Според условията на конкурса в екипите на 

бъдещия оценител трябва задължително да участват най-

малко четирима правоспособни юристи, които да познават 

българското материално право и нормативната уредба, 

свързана с предмета на дейност на дружествата, и да 

притежават опит в търговското право и приватизация. 

Поне един от юристите трябва да притежава опит в 

областта на международно частно право или публичното 

право. В екипите трябва да има и независими оценители, 

вписани в Публичния регистър на Камарата на 

независимите оценители в България, притежаващи 

сертификат за правоспособност на независим оценител, 

както и икономисти и специалисти с подходяща 

квалификация. 
Дневник, 2014-01-08 

Акциите на 15 публични компании с 

двуцифрени понижения за 2013 г. 
Изчисления на Profit.bg сочат, че книжата на общо 15 от 

публичните компании* са загубили над 10% от стойността 

си през изминалата година. Начело в списъка е Енергони, като поевтиняването там е от 97.5%. 

Следват ЦБА Асет Мениджмънт и Холдинг Пътища, загубили 78.5 и 59.02 на сто от пазарната си 

оценка, както и Фонд Имоти АДСИЦ. Вижте още: Ръст между 25 и 30% за SOFIX догодина 

Спадът при Петрол и Дир.бг е съответно от 46 и 43%, докато в края на 2013 г. Унифарм се търгува 

с 32 на сто по-евтино спрямо година по-рано. Сериозни понижения бележат и книжата на Енерго-

Про Продажби (28.21%), Българо-американска кредитна банка (БАКБ) и ЧЕЗ Електро България, 

загубили респективно 25.51 и 23.66 на сто от капитализацията си. Друцифрен спад е отчетен още 

при Биоиасис, Актив Пропъртис АДСИЦ, Индустриален Капитал Холдинг и Еврохолд България. 

Близо 7.5% поевтиняване е отчетено при ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. 
profit.bg, 2014-01-07 

 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот (30 декември 2013 – 

4 януари 2014) (лв) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 788 915.08  

Standard 672 841.90 

АДСИЦ 53 414.69 

Общо 1 536 203.97 

 

BGREIT: 28.11.2013 – 07.01.2014 

 

BGBX40: 28.11.2013 – 07.01.2014 

 

SOFIX: 28.11.2013 – 07.01.2014 

 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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КФН задължи акционерите на БФБ да не гласуват промяна в 

ръководството  
Комисията за финансов надзор задължи акционерите на БФБ-София АД да не подлагат на 

гласуване точката за промени в Съвета на директорите на насроченото за 14 януари 2014 г. Общо 

събрание, съобщи БФБ-София. Забраната ще важи и за 28 януари 2014 г., ако на 14 януари 2014 г. 

няма кворум. Причината е, че предложенията за промени в Съвета на директорите не са направени 

30 дни преди събранието. Събранието е свикано за 14 януари, а предложенията са обявени на 17 

декември 2013 г. Основен акционер с малко над 50% от капитала на БФБ-София е държавата, като 

предложенията на Министерството на финансите за нови членове на Съвета на директорите са 

Димо Спасов, Иван Кутлов и Гергана Беремска-Караджова. Иван Кутлов и Гергана Беремска-

Караджова са предложени с писмо от Министерството на финансите с изходящ номер от 14 

декември 2013 г. и входящ номер в БФБ-София от 17 декември 2013 г., тоест писмото е получено в 

БФБ-София след 14 декември, когато е бил последният срок за обявяване с възможност 

събранието на 14 януари 2014 г. да не се провали. Димо Спасов е предложен за член на Съвета на 

директорите с писмо с изходящ номер на Министерството на финансите от 17 декември 2013 г. и 

входящ номер в БФБ-София от същия ден. И двете писма са получени едновременно в БФБ-

София, като едното е с входящ номер 8282, а другото - с 8282. Единственият вариант за 

Министерството на финансите е бил да впише предложение за промяна в Съвета на директорите в 

Търговския регистър, като акционер с над 5% дял, като в този случай щеше да има правото това да 

стане до 14 дни преди датата на общо събрание, тоест до 31 декември 2013 г. Въпреки че до 31 

декември 2013 г. има още 2 работни дни (27 и 30-ти), едва ли Министерството на финансите ще се 

задейства и ще успее да впише допълнителна точка към Общото събрание за 14 януари 2014 г., 

въпреки че не е невъзможно. Традиционно Търговския регистър вписва заявленията за 3 работни 

дни, но за Министерството на финансите може и да направи изключение. Понякога Комисията за 

финансов надзор съобщава за Принудителна административна мярка към дадено Общо събрание в 

последния момент. В случая КФН е реагирала доста бързо и след като БФБ-София обяви 

кандидатите на 17 декември, на 20 декември вече е уведомена, че има забрана за гласуване. Така 

Министерство на финансите ще има време да се коригира и да впише нова точка към дневния ред 

за 14 януари 2014 г. 
Инвестор.БГ, 2014-01-06 

Суверейн Риъл Истейт Лимитед е придобило 3,05% от Делта Кредит 

АДСИЦ 
Суверейн Риъл Истейт Лимитед е придобило 39 690 акции, или 3,05% от капитала, на Делта 

Кредит АДСИЦ с дата на регистрация в Централен депозитар 30 декември 2013 г., съобщи 

дружеството чрез БФБ-София. След тази сделка Суверейн Риъл Истейт Лимитед е увеличило 

участието си до 37,05% от капитала на Делта кредит АДСИЦ. С дата на регистрация в Централен 

депозитар на 20 декември 2013 г. Суверейн Риъл Истейт Лимитед бе намалило дела си с 6 

процентни пункта от 40% до 34%. Купувач на тези 6% беше Евроинс Румъния Застраховане –

Презастраховане. Така делът на румънския застраховател достигна 24,13%. Други акционери с над 

5% дял в Делта кредит АДСИЦ по данни към 30 септември 2013 г. са ЗД Евроинс АД с 18,95% и 

УПФ Бъдеще с 6,71%. Собственият капитал на Делта кредит АДСИЦ към 30 септември 2013 г. е 

2,17 млн. лв., а пазарната капитализация е около 20 пъти по-голяма, или 45,5 млн. лв. Основните 

активи са „други финансови активи държани за търгуване“ за 1,93 млн. лв. към 30 септември 2013 

г. и „съдебни и присъдени вземания“ за 216 хил. лв. В последните 12 месеца са сключени 20 

сделки с общо 40 069 акции за общо 1,4 млн. лв. Всички сделки са на цени 35 лв. и 35,01 лв. 
Инвестор.БГ, 2014-01-06 

Каолин напусна БФБ след 6.5-годишен престой  
Считано от днес БФБ прекрати регистрацията на емисията акции на Каолин АД Сеново. Емисията 

е в размер на 50млн. обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на 

глас, с номинална стойност от 1 лев. Свалянето на акциите е следствие на решението на 

мажоритарния собственик Quarzwerke GmbH, който притежава вече 100% от капитала, да отпише 

дружеството от регистъра на публичните дружества. КФН е уважила постъпилата на 12 декември 

mailto:office@kpo.bg
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2013г. молба за отписване на дружеството. Акциите на Каолин АД се търгуват на БФБ от 21 май 

2007г. От тогава до последната сделка от 15 ноември тази година са изтъргувани 61 342 992 от 

тези акции на средна цена 5.35 лв. на цени от 1.924 до 23.80 лв. за акция. За последно акциите бяха 

в състава на индекса BG40. 
Money.bg, 2013-12-19 

КТБ е закупила близо 8% от капитала на "Петрол"  
"Корпоративна търговска банка" (КТБ) е закупила 8,7 млн. броя безналични акции на "Петрол" 

АД, се съобщава на сайта на Българска фондова борса (БФБ). Книжата представляват 7.96% от 

капитала на дружеството. Данните се съобщават на основание на Наредба № 2 на Комисията за 

финансов надзор (КФН), която касае разкриването на информация от публичните дружества и 

другите емитенти на ценни книжа. Обстоятелства представляват "вътрешна информация” по 

смисъла на чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 

на КФН. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар е 18 септември 2013 г. 

Припомняме, че на 16 декември на БФБ бяха прехвърлени пакети книжа от капитала на "Петрол" 

за над 8,7 млн. лв. Тогава цената на компанията се вдигна с повече от 12%. В края на миналата 

седмица от седмичния бюлетин на Централен депозитар пък се разбра, че "Алфа Кепитъл" е 

купувач на 47.155% от капитала на "Петрол", а продавач е частният съдебен изпълнител Мариян 

Петков. Сделката беше реализирана на 2 декември 2013 г., когато бяха продадени акции, които са 

били собственост на Петрол холдинг. В днешната борсова сесия също имаше търговия с акциите 

на дружеството, като компанията поскъпна със 17%. Бяха изтъргувани 23 750 броя книжа при 

средна цена от 3,688 лв. за брой. За тази година се отбелязва повече от 30% спад в средната цена 

на дружеството, показва статистиката на БФБ. 
econ.bg, 2013-12-19 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Производители на коли инвестират в 

България 
Две европейски компании, производители на 

автомобили, водят преговори за инвестиции в 

България, съобщава Тил Трукенмюлер, президент на 

"Аутомотив Клъстер България". По думите му 6-7 

големи европейски автомобилни доставчици 

преговарят за изграждане на завод в България, като 

две от компаниите проявяват сериозен интерес. 

Според Трукенмюлер големите инвеститори се 

интересуват не от данъчни облекчения, а от това как 

могат да бъдат осигурени кадри за един автомобилен 

завод, в който работят 5 до 10 хил. души, от които 

1000-2000 висококвалифицирани служители. 

Трукенмюлер отчита, че има около 100 компании, 

произвеждащи части за автомобили в България. В 

"Аутомотив Клъстер България" членуват 27 

дружества, които дават работа на 9000 души в 

България и на почти половин милион по света. 
Стандарт, 8 януари 2014 

Айтос ще изнася рибни деликатеси за 

Европа  
Българо-шведската компания „АЛМАР” започна 

строителството на завод за рибни продукти в Айтос. 

Първата копка на градежа беше навръх Богоявление. 

За да построи завода, компанията е закупила терен от 

5 дка в западния край на града. Застроената площ ще 

е 2,5 дка, общият размер на инвестицията е около 1,5 

млн. евро. Рибните продукти ще пристигат от 

Северно море, ще се обработват в айтоското 

предприятие и ще се експортират за Европейския 

съюз, заяви на импровизирания брифинг Петко 

Русинов /председател на борда на директорите от 

българска страна/. „Производството ще бъде ръчно и 

ще ангажира в началото 200 души, с тенденция да 

приемем на работа около 250. Това е първият етап от 

проекта, който имаме за Айтос. Вторият ще е на 

съседните 5 дка, където се предвижда 

високотехнологично производство. Какво точно ще е 

това производство ще решат чуждите партньори”, 

каза още Русинов. Заводът ще започне работа през 

месец юни с производство на мариновани скариди, 

раци и други рибни деликатеси. Продуктите ще бъдат 

замразени, след което ще се мариноват. Продукцията 

ще бъде изцяло за износ. Рибните продукти ще идват 

чак от Северно море, но за производството е избрана 

България, не само защото е член на ЕС, но и заради 

втория най-важен фактор - евтината работна ръка, 

призна инвеститорът. На въпрос какво количество 

София е лидер по имотни сделки 

Столицата е градът, където се 

купуват най-много имоти. Това 

показват данни на агенцията по 

вписванията за миналата година. 

Общо 20 415 са покупко-продажбите 

на жилища и офис терени в София, 

което е близо 9 на сто от всички 

транзакции в страната. Варна и 

Пловдив са останалите два града в 

България, където сделките 

надхвърлят 10 хиляди за изминалата 

година – 13 362 и 11 073 броя. 

Новинар, 7 януари 2014 

Руски сайт продава мебелна 

фабрика до Кюстендил 
Мебелна фабрика край Кюстендил е 

обявена за продажба в руския 

аукционен сайт auction-hause.ru. Тя е 

разположена в Северната 

промишлена зона на града и се 

простира на площ от 34 710 кв. метра. 

Комплексът включва производствен 

корпус, двуетажно административно 

здание, изложбена зала, навес и 

гаражи. Фабриката се продава за 4 

милиона евро. Купувачът ще наследи 

и банков кредит в размер на 120 000 

евро.  
stroimedia.bg, 7 януари 2014 

Строителството на третата 

линия на метрото може да 

започне в края на 2014-а 

През тази година продължава 

строителството на участъци, които 

започнаха през миналата година. Това 

е трасето от бул. „Цариградско шосе", 

през кв. „Дружба" до летището, 

където в момента е изпълнено 

строителство около 38%. В края на 

годината строителството трябва да 

достигне около 95% и в началото на 

следващата година да почнем 

постепенно единичните изпитания и 

комплексните изпитания. 

24 часа, 7 януари 2014 
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рибни продукти ще се обработват в Айтос, Русинов отговори с проста математическа сметка – 

едно лице може да обработи 13 кг скариди на ден, при 250 работни дни и 200 човека, изчислението 

сочи 650 тона годишно. 

BurgasNews.com, 7 януари 2014 

Край Силистра ще се строи пристанище за зърнени товари 
Насърчаването на проекта за пристанище в село Айдемир е част от политиката ни за модернизация 

и реиндустриализация на страната. Пристанищата имат ключова роля за икономическия растеж, 

защото през тях се обработва и преминава над 60 на сто от износа и вноса, заяви министърът на 

икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев при връчването на сертификат за инвестиция клас 

"А" на "Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България Лоджистикс" ЕООД за проект за зърнено 

пристанище на р. Дунав при с. Айдемир, община Силистра. Стойнев подчерта, че сертификатът се 

дава за проект, който е втори за изграждане на пристанище и първи за речно пристанище, което 

ще бъде най-голямото по денонощен капацитет за зърнени товари на българския бряг на р. Дунав. 

За реализацията му Министерството на икономиката и енергетиката ще окаже съдействие, 

включително чрез предоставяне на средства на община Силистра за изграждане на нов довеждащ 

път и преасфалтиране на част от съществуващ път до пристанищния терминал. Очакваният размер 

на помощта е 510 хил. лв. Освен това осъществяването на съоръжението ще стимулира 

икономическото развитие на общината. Портът ще повиши износа на зърно от България, а 

строителството му ще създаде допълнителна заетост в региона, който е с ниво на безработица над 

средното за страната. 

Строителство Градът, 6 януари 2014 

Чужда компания обмисля инвестиции в района на Пампорово и Перелик  
Втора среща с кмета на Смолян проведоха в края на декември гръцки представители на 

международна английска компания, която инвестира в строителство на туристическа 

инфраструктура. Този път акцент в разговорите беше проектът за СТЦ „Перелик". Христос 

Калкидис, мениджър на компанията за Европа и специалист в този тип инвестиции съобщи, че . 

обмислят няколко варианта - да обединим проектите за „Перелик" и за Пампорово" с център 

Смолян или пък да работим поотделно. Ако реализацията му стане факт, 90 процента от 

работещите ще са от вашата община, поясни Калкидис. Той обясни, че в средата на февруари 2014 

г. ще имат нова среща с кмета Мелемов и тогава ще станат ясни подробностите. „Както и досега 

ще ви окажем пълно съдействие за реализиране на вашите инвестиционни намерения, а Общината 

ще бъде коректен партньор", обяви на срещата Мелемов. Той посочи, че като кмет на града се 

радва, че има проявен интерес за такъв мащабен проект. Зам.-кметът инж. Мариана Цекова 

запозна гръцките представители с подробностите около проекта „Перелик". 

citybuild.bg, 3 януари 2014 

Започна изграждането на най-големия пътен възел в Южна България 
Започна изграждането на пътен възел „Димитровград" от лот 2 Димитровград - Харманли от АМ 

„Марица", съобщи Агенция „Пътна инфраструктура". Проектът се съфинансира от Кохезионния 

фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-

2013 г. С построяването на пътния възел, който ще е най-големият на територията на Южна 

България, пресичането на автомагистралата с международен път Е-85 (І-5) Димитровград - 

Хасково ще се осъществява безконфликтно на две нива. Във връзка с изграждане на съоръжението 

в средата на януари 2014 г. предстои да бъде въведена временна организация на движението по 

път І-5, с което ще се гарантира безопасността на движението по време на строителството на пътен 

възел „Димитровград" и съоръженията на надлеза над АМ „Марица" при км 38+800. Изпълнител 

на лот 2 от АМ „Марица" е Сдружение „Марица Хайуей", с водещ партньор „ПСТ Холдинг" АД. 

Money.bg, 19 декември 2013 
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АНАЛИЗИ 

 

Новите предизвикателства пред специалистите по човешки ресурси 

Всяка нова година ни преражда отново с нови очаквания, мечти и стремежи. Но и с нови 

предизвикателства. А за практиците по развитие и управление на хора те не са за подценяване, тъй 

като от това доколко те осъзнават новите тенденции, доколко ги приемат и се  адаптират към тях 

зависи и цялостното представяне на компанията, за чийто екип отговарят. 

От Human Resources към Human Relations 

Според д-р Пламен Димитров, президент на Дружеството на психолозите в България, бъдещето на 

професията е в това да се откажем да мислим за хората просто като за "човешки ресурси". 

Ръкавицата на новите предизвикателства е хвърлена преди всичко към завръщане на хуманния 

фокус на организациите. Говорим за смяна на значението на абревиатурата HR – от Human 

Resources (човешки ресурси) към Human Relations (човешки отношения). 

 От първостепенна важност за практиците по развитие и управление на хора ще бъде да се 

погрижат за изграждането, поддържането и развитието на взаимоотношенията между хората в 

организацията. С други думи, навлизаме в трансформация и преход от сегашния шаблон за 

разбиране на професията към възприемането й като по-креативна дейност, свързана с активно 

бизнес партньорство, макропоглед върху развитието на организацията и стратегическото й 

управление. 

 Повече креативност и инициативност 

Свидетели сме на все по-линейни организационни структури,  постепенно отпадане на 

традиционните длъжностни характеристики и все повече работа по проекти. Именно тези 

дейности предполагат и все по-консултативен тип управление, скъсяване на дистанцията между 

ръководните и експертните нива в организацията и изграждане на устойчиви партньорства. Все 

по-ясно се очертава и новата роля на практиците по развитие и управление на хора - на медиатори 

и двигатели на организационната промяна. Същевременно те трябва да бъдат все по-креативни, 

инициативни и адаптивни в отговор на силно конкурентната външна среда. 

И в България вече се наблюдава аутсорсингът на рутинни и административни функции по 

отношение на развитие и управление на хора. Според Корнелия Венева, мениджър бизнес 

партньор "Човешки ресурси" на "SAP България" и "SAP Labs България", ако говорим за цялостно 

управление на талантите в една компания, лидерите по развитие и управление на хора могат да 

спечелят доверието и  подкрепата от топ мениджмънта като техен стратегически партньор, ако 

наистина мислят и действат в синхрон с новото време и са носители на нова добавена стойност. 

Това означава да познават добре бизнеса, целите на компанията и така да ангажират хората, че да 

изграждат не само временно усещане за мисия, но и устойчива среда на споделени ценности и 

приемственост. 

Предизвикателството пред всички нас е да работим ефективно както на "сцената", така и "зад 

сцената". Да изграждаме отношения на доверие и партньорство с другите, "продавайки" им добри 

идеи, и по този начин ангажирайки ги в постигането на една устойчива видима и невидима 

архитектура на организацията. 

В крак с дигиталната революция 
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През последните години професията е повлияна от дигиталната революция и бурното развитие на 

социалните мрежи както в рамките на организациите, така и извън тях. Новото предизвикателство, 

пред което ни изправят те, е практиките в развитие и управление на хора да станат по-прозрачни и 

по-отворени. Те трябва да включват интеграцията на хора в неравностойно положение и в същото 

време да са по-ефективни и директно обвързани с резултатите на организацията. А това означава 

не само да сме наясно с необходимостта от промени, но да се променяме в действие, с развитие на 

нови компетентности, с прилагане на  водещи практики и тенденции в областта на привличане и 

задържане на талантите, обучението, развитието и мобилността им. 

До 2015 г. WHY поколението ще е 50% от работната сила 

Според Патриша Шней, консултант по глобален мениджмънт от Остин, Тексас (САЩ), до 2015 г. 

50% от работната сила в света ще бъде т.нар. WHY (Y) поколение – родените между 1977 и 1998 

г., поколение, което работи и изгражда взаимоотношения във виртуален свят и вечно задава 

въпроса "защо". Най-голямото предизвикателство не е в търсене на отговора, защото те просто 

искат да знаят каква част и каква роля изпълняват в общото цяло. То е в това да им дадем шанс да 

бъдат различни, да ги опознаем и усъвършенстваме нашия подход на изграждане и развитие на 

среда на диалог, екипни синергии и единство между различните поколения. В допълнение в 

условия на засилена конкуренция, демографска негативна тенденция и дефицит на квалифицирани 

кадри, ниско равнище на ангажираност на служителите в световен мащаб и високата цена на 

текучеството на професионалисти все по-сериозна важност придобиват оценката, обучението и 

развитието на хората. 

Резултатите от водещи световни проучвания сред лидери на организации сочат, че близо 50% от 

лидерите смятат, че успешното представяне на хората ще страда поради недостатъчния лидерски 

талант. Половината признават и че не се справят с идентифицирането на таланти, планирането на 

кариерата и развитието на приемственост. И в същото време едва 20% инвестират усилия в 

развитие на лидерския талант или въвличат екипа "Човешки ресурси" като истински стратегически 

партньор. 

Повече менторство и консултиране 

Редица изследвания показват, че финансовите стимули вече не заемат челно място сред 

мотивационните фактори за ангажираност и задържане на хората в една организация. Това е 

особено вярно за младите таланти. Те гледат на работата си като продължение на тяхното 

образование. Имат необходимост да продължат да се учат и за тях е важно, че са оценени и 

признати от своите колеги и мениджъри. Това означава, че на практиците по развитие и 

управление на хора се пада ключовата роля да изградят култура на компетентни менторски 

подходи и коучинг (консултиране). Как слушаме, задаваме въпроси, говорим, даваме и търсим 

обратната връзка е от съществено значение за това да задържим хората вдъхновени и ангажирани. 

 Компаниите и хората през XXI век се развиват в среда на несигурност, турбулентност и 

непредсказуемост. В такава среда традиционните методи на развитие и управление на хора не 

работят. Затова в началото на 2014 г. нека се опитаме да погледнем по нетрадиционен начин на 

предизвикателствата и решенията им. Важно е да увеличаваме академиите за създаване на 

собствени кадри, да интегрираме повече стажантски програми, да стимулираме активно общуване 

и 360-градусовата обратна връзка, да развиваме програми, свързани с ангажирано поведение, да 

подхранваме идентификацията с организацията, нейните ценности и цели и да работим във все по-

тясна връзка с направленията маркетинг, вътрешни и външни комуникации за позициониране на 

организацията като социален и отговорен работодател. Само така ще бъдем истински носители на 

новото и успешни професионалисти. 

Капитал, 7 януари 2014 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС 

КОГА: 27.01.2014, 09:00 ч. 

             29.01.2014, 17:00 ч. 

КЪДЕ: Интерпред СТЦ, София 

 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 Г. 

КОГА: 27.01.2014, 14:00 ч. 

             31.01.2014, 12:00 ч. 

КЪДЕ: Интерхотел Сандански 4*, Сандански 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

КОГА: 06.02.2014, 09:00 ч. 

             07.02.2014, 17:00 ч. 

КЪДЕ: Интерпред СТЦ, София 

 ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ 

КОГА: 05.04.2014, 17:00 ч. 

КЪДЕ: Студентски град, София, ул. Акад. Борис Стефанов №2, офис 8, етаж 3, звънец 8 

 EXPO SGEM2014 

КОГА: 17.06.2014, 15:00 ч. 

             26.06.2014, 15:00 ч. 

КЪДЕ: Flamingo Grand Congress Center, Albena Resort & SPA, Bulgaria, Албена 
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