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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Германия търси 33,8 млн. лв. от ОЦК 

Германия си търси 33,8 млн. лв. от фалиралия Оловно-

цинков комплекс (ОЦК). Федералната република е издала 

държавна гаранция по договор за кредит между френската 

банка БНП Париба и родното предприятие. Това става 

ясно от списъка на кредиторите на ОЦК, приет от синдика 

Александър Георгиев. Най-много пари от комбината има 

да взема БНП Париба - общо 106,5 млн. лв. Швейцарският 

клон на институцията е отпуснал 93,7 млн. лв. Още 12,82 

млн. лв. са по договор за кредит с френската банка майка. 

Заеми на ОЦК е дала и Първа инвестиционна банка, която 

си търси 28 млн. лв. При осребряване на имуществото на 

комбината банките ще получат парите си с предимство, 

защото са обезпечили вземанията си с особени залози. По 

отчет към 31 октомври 2013 г. активите на ОЦК са на 

стойност 166,5 млн. лв., но при евентуална разпродажба 

постъпленията може да се окажат по-ниски. Сред другите 

по-големи кредитори на комбината са сейшелската 

„Уолдроп― (72 млн. лв.), държавните фирми 

„Електроенергиен системен оператор― (513 хил. лв.) и 

НЕК (493 хил. лв.). Националната агенция за приходите 

има да взема близо 3 млн. лв. от ОЦК за неплатени 

данъци, осигуровки, глоби и мита. 
Преса, 29 януари 2014 

Избраният купувач на най-големия 

български пенсионен фонд „Доверие" се е 

оттеглил от сделката миналия месец. Това 

заяви днес компанията „Виена иншурънс груп", която 

искаше да продаде фонда, съобщи Ройтерс. 

Изпълнителният директор на австрийската група Петер 

Хаген заяви, че „Виена иншурънс груп" възнамерява да 

задържи „Доверие". През юли купувачът - регистрираната 

във Великобритания компания „Юнайтед кепитъл", 

обяви, че планира да подаде документите си за одобрение 

от българските власти. Липсата на обществена 

информация за групата обаче породи известни опасения в 

България и управляващите социалисти призоваха 

финансовия регулатор да спре сделката. 

24 часа, 29 януари 2014 
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Лев Корпорация“ АД, собственик на застрахователното дружество „Лев 

Инс“, иска да купи „Токуда банк“. Дружеството вече води преговори с Артур Стерн - 

представител на „Интернешънъл хоспитъл сървисиз― у нас, за покупката на финансовата 

институция. Доктор Тарао Токуда, собственикът на „Интернешънъл хоспитъл сървизис―, отдавна 

търси купувач на банката у нас. „Токуда банк― е един от малките трезори у нас, чиито активи са 

425,4 млн. лв. в края на септември 2013 г. Японците са вложили 68 млн. в банката, която е на 

загуба - 419 хил. лв. към септември м.г. За продажбата на японската банка у нас се говори от 

години. През 2013 г. бе деклариран итерес за 20% от акциите от потенциалния купувач на ПОК 

„Доверие― - „Юнайтед кепитъл―. В активите на „Лев Корпорация― са застрахователната компания 

„Лев инс― АД, „Животозастрахователен институт― АД и „Пенсионноосигурителен институт―. 

Преса, 28 януари 2014 

Един от най-големите земеделски производители у нас остана без целия 

си бизнес и имущество след измама за милиони, съобщи bTV. Собственикът 

твърди, че активите му са прехвърлени виртуално и че вече няма контрол върху тях. Павел 

Стоименов е един от 10-те най-големи земеделски производители у нас. Фирмата му обработва 

над 70 хил. декара земя и има оборот от около 20 милиона лева - но до преди Нова година. В 

началото на 2014-а разбира, че е продал фирмата си - без да знае. „На 6 януари има договор за 

покупко-продажба на дяловете, моите дялове във фирмата. Аз тогава не съм бил въобще в 

България. Изкупени са ми дяловете. Вече не съм управител на фирмата. Сменен съм от тази 

длъжност от съвсем друго лице, което аз не познавам, не съм срещал и не знам. Този човек с един 

електронен подпис ми взе фирмата. Само с един електронен подпис за 50 лева", обяснява бившият 

вече собственик. Той твърди, че никога не е виждал оригиналните документи, с които е 

осъществена мнимата сделка. Открива ги в Търговския регистър. Случайно. И за негов късмет 

само един ден, след като измамата е извършена.  В схемата е въвлечен и нотариусът Валери 

Манчев, който според документите е изповядал сделката за продажба на фирмата. „Нямаме 

никакво участие в тази сделка или афера да кажем. Не съм бил в България и няма как да се 

подпиша. В моя регистър не съществуват такива удостоверявания", казва Манчев. 

Междувременно измамниците започват да разпродават имоти на фирмата. Във Варна е 

регистриран мнимият нов собственик на фирма „АГРО - БЕЛ". Там обаче твърдят, че въпросният 

човек не живее в апартамента от 10 години. Жилището имало нов собственик. „Преди бизнеса си 

го взимаха с бухалки, сега го взимат виртуално", заключава Стоименов. По случая е образувано 

досъдебно производство срещу неизвестен извършител, а Павел Стоименов се надява до 

произнасянето на съда фирмата му да не бъде разпродадена. 

24 часа, 27 януари 2014 

НЕК и турска фирма ще създадат съвместна компания за износ на 

електроенергия 
 Ще се създаде съвместна компания между Националната електрическа компания (НЕК) и фирма, 

предложена от турска страна, за улесняване на износа на електроенергия, директно от НЕК. Това 

каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, на среща с министъра на 

енергетиката и природните ресурси на Република Турция Танер Йълдъз. 
Агенция Фокус, 27 януари 2014 

"Денирвел" ще открие предприятие за цинк в Монтана 
Ново предприятие за цинк ще заработи скоро в Монтана, съобщи пред "Капитал Daily" 

управителят му Камен Христов. Инвестицията е на компанията "Денирвел", в която Христов е 

едноличен собственик. Технологията на предприятието е германска и за нея ще се използва 

отпадъчен цинков прах, от който след преработка ще се получава отново метал, годен за употреба. 

Общата инвестиция се планира да бъде 350 хил. евро, като засега "Денирвел" влага в проекта 

собствени средства, но вероятно ще се наложи и използване на банков кредит, обясни Христов. 

Самото предприятие се намира в обновена производствена сграда и не се е налагало ново 
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строителство на хале. Досега Христов не се е занимавал с металургия или търговия с метали, но по 

думите му има контакти в бранша и след анализи е преценил, че е добра идея да направи подобно 

производство в Монтана. "Инвестицията е малка, но за район с висока безработица и тя е важна", 

коментира управителят. В компанията са заети общо 11 души, като засега няма планове за 

назначаване на още хора, но в бъдеще ще обмисля разширение. Вече са започнали проби и до края 

на февруари — началото на март трябва да започне същинското производство. Като суровина ще 

се използва отпадъкът, който остава след горещото поцинковане на метали. Той ще се преработва 

по германска технология и като краен резултат ще се получават цинк и малко цинков окис от 

остатъчната пепел, обясни Христов. За предприятията, занимаващи се с поцинковане, остатъчната 

пепел е отпадък, който не могат да преработват без специална линия.  

Капитал, 24 януари 2014 

Руска компания влиза в "Химко" 
Руска фирма е потенциалният инвеститор за "Химко-Враца". Това стана ясно на форум за ре-

индустриализацията на страната. Икономическият министър Драгомир Стойнев обяви, че до края 

на февруари държавата ще придобие комбината. Крайната цена ще бъде около 50 млн. Лева. След 

като сделката бъде завършена, в завода ще влезе и чуждата фирма. Според запознати с 

преговорите руската компания ще осигури доставки на евтин природен газ за дружеството. Името 

на стратегическия инвеститор се пази в тайна. Инсталациите на "Химко" не са купчина старо 

желязо, заяви доц. Кирил Петков, един от дългогодишните директори на комбината. "Химко" 

може да заработи след 8 или 12 месеца. През този период ще се извършват ремонтните дейности и 

ще се извади комплексно разрешително. Още през първата година ще бъдат разкрити 550 работни 

места. 
Vesti.bg, 24 януари 2014 

Запор за бивш шеф на клуб „Възраждане“ 
Частен съдебен изпълнител наложи запор на фирма на бившия председател на бизнес клуб 

„Възраждане― Пламен Минчев. Мярката е насочена към дяловете на Минчев в дружеството „БББ 

мюзик―, където съдружник на бизнесмена е фирма „Линк―. Запорът е по молба на Уникредит 

Булбанк, която си търси 6,53 млн. лв. от Пламен Минчев и дружеството „Линк― (на което той е 

бил представител до 2010 г.). Най-вероятно задължението е по стар заем от 2008 г. Тогава банката 

отпусна 7 млн. евро на „Линк―. Кредитът трябваше да бъде върнат през 2009 г., но няколко пъти бе 

разсрочван. Търпението на Уникредит Булбанк се изчерпа през 2013 г. и институцията започна 

действия за събиране на вземането, като си извади четири изпълнителни листа. През септември 

2013 г. бе наложена възбрана и върху терен в София с площ 12 дка, собственост на „Линк―, който 

служи за обезпечение на заема. Пламен Минчев е сред емблемите на родния бизнес от началото на 

века. Негова собственост беше водещото предприятие за производство на сокове „BBB―. През 

2010 г. фабриката бе прехвърлена на фирма „Ноутика―. Две години по-късно производствената 

база край ботевградското с. Трудовец беше пусната на публична продан заради дълг към МКБ 

Юнионбанк. Купувач беше Бутилираща компания „Горна баня―, която придоби и марката „BBB― и 

възстанови производството. Пламен Минчев е бивш президент на Българската федерация по тенис 

(2004-2008), в момента е почетен председател. През 2004 г. бе избран начело на легендарното 

сдружение „Бизнес клуб Възраждане―. Елитният клуб беше създаден през 2001 г. и в него влизаха 

знакови представители на едрия капитал като Илия Павлов, Емил Кюлев, Борислав Дионисиев, 

Добромир Гущеров, Васил Божков. 

Преса, 23 януари 2014 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

МФ пласира нова емисия 9-месечни 

облигации  

Министерството на финансите (МФ) пласира успешно 

нова емисия деветмесечни държавни ценни книжа (ДЦК) 

с падеж 29 октомври 2014 г. На проведения днес (27 

януари) аукцион бяха предложени книжа за 400 млн. лв, 

а постигната среднопретеглена годишна доходност е 

0,58%. Доходността до падежа на емисията е 0,44%. 

Общият размер на подадените поръчки достигна 843,8 

млн. лв., което съответства на коефициент на покритие 

от 2,11. Най-голямо количество ДЦК на аукциона 

придобиха банките - 70%, следвани от гаранционни 

фондове с 14,15%, пенсионни фондове с 13,02%, и други 

инвеститори - 2,83%. Постигнатата среднопретеглена 

годишна доходност на днешния аукцион е по-ниска от 

тази на пласираните на 6 януари шестмесечни ДЦК за 

400 млн. лв., когато този показател беше 0,6 процента. 

Нивото е и под това, реализирано на аукционите за 

деветмесечни сконтови бонове на държави от ЕС като 

Италия (0,83%), Испания (0,84%) и Унгария (2,84%). 

econ.bg, 28 Януари 2014 

Обратно изкупени заеми доведоха до 

кредитен ръст през декември  

Банковият сектор отчита кредитен ръст и при заемите за 

фирмите и за домакинствата през декември 2013 г. Той 

обаче се дължи в голяма степен на обратно изкупени от 

банките кредити. Това показват данните на БНБ за 

кредитирането от паричната статистика към края на 

миналата година. Общо нарастването на кредитния 

портфейл на системата за фирми и домакинства през 

миналия месец е с 288.9 млн. лв. до 53.8 млрд. лв., като 

месечен ръст има и в трите сегмента – бизнес заеми, 

потребителски и жилищни. В същото време обемът на 

обратно изкупените кредити през декември миналата 

година е 264.7 млн. лв. Данните за върнатите в балансите 

на банките заеми се посочват в съобщението на 

централната банка за кредитните и депозитните 

показатели на системата. По време на кредитния бум 

банките изнасяха портфейли от кредити към други банки 

например част от групата, към която принадлежат и те. 

Тогава целта беше да намалят изкуствено обема на 

отпуснатите кредити в собствените си баланси, за да не 

плащат допълнителните задължителни минимални 

резерви при превишение на наложените им кредитни 

тавани. 

Капитал, 27 Януари 2014 

29.01.2014 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.43295   

GBP/BGN 2.37690   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.02% от 01.01.2014  

 

ПЧИ: 178.2 млн. EUR през ноември 

2013 

 
Лоши и преструктурирани кредити 

към септември 2013 

 

 

Безработица: 11.8% през декември 

2013 
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През 2013 г. НАП е събрала 125 млн. лв. над планираното  

Националната агенция за приходите е събрала със 125 млн. лв. повече от планираното през 2013 г. 

Общите постъпления от данъци и осигуровки са 13,6 млрд. лв. Най-много средства са събрани от 

данъка добавена стойност - с 50 млн. лева повече от планираните. Постъпленията от него са близо 

3,6 млрд. лв. Преизпълнена е и планираната сума от корпоративни данъци. От тях са събрани 1,5 

млрд. лева, което е с 30 млн. лв. повече от заложеното. Рекордно изпълнение е отчетено и при 

осигурителните вноски. Близо 6 млрд. лв. са общите постъпления от социални и здравни 

осигуровки през 2013 г. Над плана от осигуровки са събрани 114 млн. лв. От тях съответно 6 млн. 

са за държавното обществено осигуряване, а 45 млн. лв. – за допълнителното задължително 

пенсионно осигуряване. 64 млн. лева допълнително пък са събрани от здравни осигуровки. 

Националната агенция по приходите отчита известно изоставане от прогнозите за данъка върху 

доходите на физически лица. Процентът на изпълнение при него е 95,4. Изоставането е свързано с 

промените в единната сметка, които предизвикаха възмущението на бизнеса. 

Инвестор.БГ, 27 Януари 2014 

Около 80% от домакинствата живеят с под необходимия за издръжка 

доход 

Близо 80% от домакинствата у нас живеят с доход на човек под необходимия за издръжка. 

Издръжката на живота на един човек от домакинството е нараснала с над 46% за 7-те години от 

влизането ни в Европейския съюз (ЕС). За този период тя е нараснала от 384 лв. на близо 565 лв. 

на лице, изчисли КНСБ. Така на четиричленно домакинство в момента са необходими месечно 

около 2 260 лв. Под линията на бедност остават около 23% от домакинствата у нас с общ доход на 

човек до 214 лв. Това означава, че над 1,6 млн. българи живеят в крайни лишения. Според 

експертите на синдиката основен фактор за ръста на издръжката на живот за седемте години са 

държавно регулираните цени на енергоносителите. За 7 години цените на тока са се повишили с 

35%, а тези на топлоенергията са нараснали с до 45%. Друг фактор е и политиката на поетапно 

приближаване на цените на акцизните стоки към минималните европейски ставки. Данните сочат, 

че за периода средният ръст на цените на алкохола и тютюневите изделия е 88,9%. За увеличената 

издръжка на живот влияят и цените на горивата и на основните хранителни стоки. 

Инвестор.БГ, 24 Януари 2014 

Рейтинг Топ 10 фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на трикотажни изделия", 

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 Калинел ЕООД Троян 5 543 2 931 

2 Делта Текстил България ЕООД Русе 4 003 1 748 

3 Брод Лъки ЕООД Лъки 849 732 

4 Прото ЕООД Хасково 384 265 

5 Биляна Трико АД Петрич 349 342 

6 Фешън груп ЕООД Плевен 300 168 

7 Нитекс 96 АД Доспат 225 268 

8 Йорг 2915 ООД Русе 176 302 

9 Елитекс ООД Русе 151 383 

10 Яница АД Елхово 140 64 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
http://www.beis.bia-bg.com/index.php?p=hotnews
http://www.beis.bia-bg.com/
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Българските акции с доходност като 

европейските  
Инвестициите в акции, които се търгуват на Българската 

фондова борса (БФБ), могат да донесат доходност, близка 

до тази на европейските. Това обикновено е валидно в 

случаите, когато инвеститорите структурират портфейла 

си дългосрочно, стана ясно по време на семинар, 

организиран от Клуб на журналистите ААА. Основателят 

на Investor.bg Любомир Леков даде за пример личния си 

опит с портфейл, който държи в продължение на близо 7 

месеца. 30% от него са вложени в американски акции, 50 

на сто в европейски и 15% в акции на компании от 

развиващите се пазари. Около 5 на сто пък са вложени в 

акции на компании, които се търгуват на БФБ. За този 

период доходността от американските акции е около 16%, 

от европейските – 18 на сто, а от тези на родни компании 

около 17%. Според други експерти обаче БФБ не е 

достатъчно атрактивна заради липсата на ликвидност. 

„Пазарната капитализация на Нюйоркската фондова борса 

е 16 трлн. долара, а на Българската фондова борса – 6 

млрд. долара―, припомни Бисер Манолов, който е 

финансов консултант и бивш директор на Фонда за 

гарантиране на влоговете в банки. „БФБ трябва да се 

обедини със сходни по размер фондови борси от региона с 

цел двойно и тройно листване―, коментира Манолов. 

Според него приватизацията на всички държавни активи 

през борсата също е важна стъпка. 
Монитор, 2014-01-27 

Лихвено плащане по емисия облигации на 

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ на 31 

януари  
На 31 януари 2014г. настъпва лихвено и амортизационно 

плащане по емисия облигации на ФеърПлей Пропъртис 

АДСИЦ-София (6F3B). ISIN кодът на е мисията е 

BG2100002133. Купонът е 3m EURIBOR + 5.5 %. Право на 

лихвено и амортизационно плащане имат притежателите 

на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 28.01.2014 год. 

Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право 

на лихвено и амортизационно плащане е 24.01.2014 год. 
Money.bg, 2014-01-24 

Металик АД иска да се отпише от публичния регистър  
Металик АД-Ябланица (5MD) свиква извънредно ОСА на 20.02.2014 год., се казва в публикация 

от дружеството. Събранието ще се проведе от 11.00 ч. в гр. Ябланица, ул. Мико Петков №105. В 

единствената точка от дневния ред на събранието трябва да бъде решен публичния статут на 

дружеството. В предложението е заложено да бъде решено дружеството да бъде отписано от 

регистъра на публичните Дружества, воден от Комисията за финансов надзор. При липса на 

кворум събранието ще се проведе на 20.03.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия 

дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като 

БФБ-София  

Седмичен оборот (20–25 януари 2014) 

(лв) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 2 008 244.84 

Standard 1 991 513.73 

АДСИЦ 2 050 332.24 

Общо 7 370 555.02 

 

BGREIT: 27.12.2013 – 28.01.2014 

 

BGBX40: 27.12.2013 – 28.01.2014 

 

SOFIX: 27.12.2013 – 28.01.2014 

 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.02.2014 год. Последната дата за сключване на 

сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да 

упражни правото си на глас в ОСА е 04.02.2014 год. 
Money.bg, 2014-01-23 

Селена Холдинг е увеличило дяловото си участие в Северкооп-Гъмза 

Холдинг 
Селена Холдинг е увеличило дяловото си участие в Северкооп-Гъмза Холдинг до 18.03 на сто. 

След покупката, общото участие на Селена Холдинг, заедно с това на притежавано от него 

дружество се увеличи до 28.29 на сто. Северкооп-Гъмза Холдинг отчита консолидирана загуба в 

размер на 57 хил. лв. към 30 септември 2013 г., спрямо печалба от 64 хил. лв. за сравнимия период 

на година по-рано. Днес по позицията бяха прехвърлени 4500 акции на 90 ст. за брой, или с 7.14 на 

сто по-скъпо от предходната сесия. 
profit.bg, 2014-01-23 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

"O.M.С. Салери" ще разширява завода 

си във Враца 

Враца е едно много добро място за инвестиции и 

производство и си заслужава да правиш дългосрочни 

планове да останеш. За много от живеещите в 

областния град, а и за външни наблюдатели това 

звучи само като добро пожелание. От една 

италианска компания обаче твърдят, че e точно така и 

след първата си инвестиция са решили да направят и 

втора, с перспективата да я разширяват. Това е 

O.M.S. Saleri, собственост на италианската фамилия 

Салери. Българската фабрика за сферични кранове 

във Враца е единственото предприятие на групата 

извън Италия и досега в нея са инвестирани над 4 

млн. евро, с тенденция те да достигнат до 15 млн. 

евро в следващите няколко години. Това означава във 

фабриката да се вложат още над 10 млн. евро. Тя е 

открита през октомври 2012 г., след изграждането й 

буквално от гола поляна. В момента сградата 

изглежда огромна и малко празна — нарочно обаче е 

построена по-голяма, с тенденцията производството в 

нея да расте и да не се налага допълнителното й 

разширение. Сферичните кранове, произвеждани тук, 

заминават за Италия, откъдето се продават по целия 

свят, обясни Емилия Велева, българският управител 

на "О.М.С. Салери Истърн Юръп". Крановете се 

използват при изграждането на газопроводи, 

нефтопроводи, промишлени инсталации.  

Капитал, 29 януари 2014 

Инвестиционен фонд между България 

и Катар ще подпомага малки и средни 

фирми у нас  
Общ инвестиционен фонд между България и Катар 

ще стимулира и подпомага развитието на малки и 

средни компании в България. За това се договориха 

министър Драгомир Стойнев и премиерът на Катар и 

министър на вътрешните работи Н. Пр. шейх 

Абдулах бин Насер бин Кхалифа Ал Тани, съобщиха 

от икономическото министерство. Двамата се 

обединиха около проекта, в който ще участват 

Българската банка за развитие (ББР) и катарската 

държавна инвестиционна корпорация „Катар 

Холдинг‖. Премиерът на Катар увери, че страната му 

ще се запознае подробно с всички взаимоизгодни за 

двете държави проекти и ще съдейства за тяхната 

реализация. По време на срещата бе обсъдено и 

изграждането на регионален приемен терминал за 

втечнен природен газ на северното гръцко 

Столичната община залага 713 

млн. лв. за капиталови 

инвестиции през 2014 

Рекордните 713 млн. лв. за 

капиталови инвестиции са заложени в 

бюджета на Столичната община, 

съобщи заместник-кметът по 

финанси Дончо Барбалов. Той 

поясни, че в сравнение с година по-

рано сумата е значително по-голяма. 

Една от причините е заложените 

европейски средства по сключени и 

подписани договори. В столичния 

бюджет за тази година са заложени 

над 200 млн. лв. повече средства по 

европейски програми спрямо година 

по-рано. 

Investor.bg, 28 януари 2014 

Наши строят селища в Мароко 
Български компании имат шанса да 

изграждат селища със социални 

жилища в Мароко. Това стана ясно 

след посещението на родна делегация 

в африканската страна през януари. 

Българските строители се ползват с 

много добър имидж в Мароко. И в 

момента там има наши работници, 

останали в страната, след като са 

приключили договорите им с 

държавното предприятие 

"Техноекспортстрой". 
Стандарт, 28 януари 2014 

Община Ловеч подаде искане за 

кредит от близо 3 млн. лева 

Община Ловеч подаде четири 

искания за кредит в общ размер от 2 

975 971.64 лева от Фонда за органите 

на местно самоуправление - ФЛАГ, с 

цел осигуряване на съфинансиране по 

два проекта. Единият е за прилагане 

на мерки за енергийна ефективност в 

общинската и образователна 

инфраструктура на община Ловеч, 

финансиран в рамките на Оперативна 

програма "Регионално развитие 2007 

– 2013 г." 

Ст-во градът, 27 януари 2014 

mailto:office@kpo.bg
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крайбрежие на Егейско море. По думите на министър Стойнев диверсификацията на доставките на 

природен газ е изключително важна за България и страната ни би приветствала участие на Катар в 

изграждането на LNG терминали на Егейско море (Кавала и Александруполис). 
Investor.bg, 29 януари 2014 

Изнасяме “Мишлен” през порт Бургас  
Пристанищата Бургас и Варна ще привличат товари от Сърбия, Македония и други държави, 

които нямат излаз на море, като Унгария и Словакия. За целта обаче трябва да се подобрят 

връзките им с останалите видове транспорт, за да привличат повече товари. Това заяви 

министърът на транспорта Данаил Папазов при откриването на международната партньорска 

среща по проекта Мултимодална платформа Адриатическо море-Дунав-Черно море (ADB 

MULTIPLATFORM). Отчитайки европейската политика за отстраняване на тесните места към 

пристанищата, за следващия програмен период сме заложили редица проекти, заяви Папазов. Той 

посочи модернизацията на жп линиите Пловдив-Бургас и Русе-Варна, като втората ще създаде 

цялостна логистична мрежа "река - железница - море" чрез изграждането на мултимодални 

терминали в Русе и Варна. Свързването на пристанищата Варна и Бургас ще се осъществи до 2020 

г. чрез модернизацията на жп линията Карнобат-Синдел, каза Папазов. Едва дочакал откриването 

на срещата, представител на завода на "Мишлен" в Пирот, Сърбия, лично приветства министър 

Папазов за ускоряването на проектите. Инвестираме близо 200 млн. евро и до две години ще сме 

готови да изнасяме през порт Бургас огромни количества автомобилни гуми, заяви сръбският 

бизнесмен на чист български език и допълни - много разчитаме да сте готови дотогава с жп 

линията до Бургас. 

Стандарт, 29 януари 2014 

Германски гигант строи нов завод за пластмаси край Костинброд  
Германският производител на пластмаси Inotech ще инвестира в нов завод край Костинброд в 

България. Компанията, базирана в Набург, близо до границата с Чехия, възнамерява да изгради 

новото съоръжение в индустриалната зона край града по-късно тази година. Заводът ще бъде 

оборудван с машини за леене под налягане, боядисване, печат и лазерни съоръжения за маркиране. 

Inotech произвежда разнообразни пластмасови части за домакински уреди, автомобили и 

телекомуникационни устройства. Германската компания от няколко години има клиенти в 

Словакия и Румъния. Но експанзията на изток води до увеличение на транспортните разходи, 

заради все по- дългите линии на снабдяване. Ето защо през миналата година Inotech започна 

преговори с дългосрочния си партньор в България, базираната в Костинброд ПОПП ЕООД. Двете 

компании подписаха договор за изграждане на нов модерен завод. Целта на германското 

дружество са пазарите по границата на Европейския съюз и най-вече Турция. ПОПП ЕООД е 

основана през 2001 г. като поделение на Reitz Group, Германия. След фалита на Reitz през 2009 г., 

дружеството е придобито от част от неговите дългогодишни служители в България. 

Дарик радио, 29 януари 2014 

Над 6 млн. лв. са инвестициите в "Горубсо-Мадан" през 2013 г.  
Над 6 млн. лв. са инвестициите в "Горубсо-Мадан" през 2013 г. Средствата са вложени за 

оборудване, нови машини и възстановяване на рудник "Върба". Това е съобщил изпълнителният 

директор на дружеството Сергей Атанасов. "Предприятието заработи през 2013г. в нормален 

ритъм, като е отчетен ръст на производството от 7-8%, а средните заплати са увеличени с 10-15%", 

заяви Сергей Атанасов. Той прогнозира, че рудникът ще бъде окончателно готов за 

възстановяване на производствения цикъл в рамките на 2 месеца. Част от инвестициите на 

"Горубсо-Мадан" са свързани именно с възстановяване на условията за производство в рудник 

"Върба", след като в продължение на години рудникът е затворен, а галериите са наводнени 

поради спиране на технологията за отводняване. 

econ.bg, 28 януари 2014 
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И софийският Princess вече е Ramada Hotel 
След като пловдивският Trimonzium Princess започна работа под световната марка Ramada, 

подобна стъпка направи и софийският хотел от групата на турския бизнесмен Суди Озкан. От 

началото на годината бившият Princess - София, също оперира под бранда Ramada Hotel, част от 

американската Wyndham Hotels. Промяната е отскоро и на сградата все още стоят надписите 

Princess. От управата на хотела обаче поясниха, че до пролетта те ще бъдат заменени с червено-

бялото лого на новата верига. И пловдивският, и софийският хотел остават собственост на 

дружеството "София Принцес хотел" с основен акционер Суди Озкан. Управлението им обаче 

вече ще става с договори за франчайз и по стандартите на марката Ramada Hotel. Американският 

бранд оперира на 800 локации в над 50 страни по света. Включва основно 4-звездни градски 

хотели, какъвто беше и до момента софийският, но има и луксозни обекти под марката Ramada 

Plaza. Влизането му в хотелите от групата на Princess в България става повече от година, след като 

собственикът им Суди Озкан прекрати 10-годишния договор за управление с турската верига 

Dedeman. Той беше подписан през 2008 г., но през пролетта на 2012 г. се стигна до предсрочното 

му разтрогване. 

Капитал, 28 януари 2014 

Изграждат луксозен 5-звезден СПА център в Кранево 
Руска фирма изгражда луксозен 5-звезден СПА център, съобщи кметът на Кранево Румен 

Николов. Предвижда се първият петзвезден комплекс да бъде открит в началото на туристическия 

сезон. За изграждането на обекта са разкрити 150 работни места. Строи се в римски стил, като 

ваните са от цели мраморни блокове. От чужбина се внася цялото оборудване. Руската компания 

„Аква лайф‖ е изградила и модерен комплекс в Кранево, който е реновиран през 2010 г. и е 

предназначен за провеждането на тренировъчни лагери на спортни отбори.Общата площ на 

комплекса е 20 000 кв. м.. Тренировъчният басейн е с размер 50 на 20 метра, с дълбочина от 200 до 

220 см. Разполага с 8 коридора. Професионално проектиран е за безпроблемно изграждане на 

женско и мъжко игрище за водно поло. Подходящ е и за тренировки по синхронно плуване. 

Единственият в района басейн с действителни олимпийски размери. Там руската компания „Аква 

лайф‖ организира безплатно обучение по плуване за 90 деца от община Балчик, на които треньори 

са бивши световни шампиони на Русия. В Кранево започва да се прави и третата в България 

ледена пързалка с истински лед. Предстои да се построи и втори басейн с олимпийски размери. 

dobrich.topnovini.bg, 27 януари 2014 

Планове за инсталации на биогаз за 40 млн. евро край Пловдив 
Инвеститори от региона на Пловдив са заявили намерения да изградят пет инсталации на биогаз от 

животински и растителен произход с обща мощност над 12 мегавата. Половината ще е за 

производство на ток, а другата - за топлинна енергия, която може да се използва за отопление на 

оранжерии и ферми. Заявленията са внесени в Министерството на околната среда и водите през 

2013 г. Очаква се общата стойност на инвестициите да надхвърли 40 млн. лева, а новите работни 

места да достигнат 230. От тях 30-35 специалисти ще бъдат наети за работа с високи технологии, а 

останалите ще са нужни предимно в традиционните агропрактики на инвеститорите. Основна част 

от инвестиционните намерения са направени от предприемачи в селскостопанския сектор. Цената 

на оборудване за инсталациите на биогаз варира от 3500 евро до 6000 евро за ват инсталирана 

мощност. Някои от компаниите предвиждат да купят и селскостопанска техника, която да 

използват в процеса. Най-ранният пуск се очаква да е на когенератор от 0.4 мВт през октомври 

2014 г. в гр. Баня, Карловско. Той е собственост на фермера Ненко Трифонов, който планира да го 

построи със собствени средства. Всички останали инвеститори разчитат предимно на банкови 

кредити. Цената, която Трифонов е готов да плати за новата инсталация, е 1.6 млн. евро. "Имаме 

значителна част от съоръженията, свързани с основната ни суровина - оборския тор, така че 

плащаме за самата енергийна инсталация", обясни той. 

Капитал, 27 януари 2014 
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Газопроводна мрежа за "Марица-изток 2" за 3.2 млн. лв.  
ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД обяви обществена поръчка с предмет "проектиране, доставка, 

изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи 

пунктове за осемте блока на топлоелектрическата централа. Стойността на поръчката е 3.2 млн. 

лева без ДДС, а срокът за изпълнение - 4 години. Поръчката е свързана с националния план за 

инвестиции за периода 2013 - 2020 г. и с целите за намаляване на вредни емисии на парникови 

газове. Изграждането на газопроводната мрежа е разделено на етапи - от изготвяне на работен 

проект до изтичане на гаранционния срок за доставеното оборудване. Кандидатите трябва да имат 

достъп до собствени средства не по-малко от 1.5 млн. лева, както и да докажат оборот от сходни 

дейности в размер на 3.2 млн. лева за последните три години. Възложителят изисква кандидатът да 

има минимум един изпълнен договор по предмета на поръчката (строителство на газопроводна 

мрежа и газорегулиращи пунктове) през последните пет години. 

Капитал, 27 януари 2014 

Новият завод за козметика на "Лавена" ще заработи през лятото 
Новият завод на "Лавена" в Шумен ще бъде готов в началото на юли и ще заработи през лятото, 

съобщи Константин Шаламанов, председател на съвета на директорите на козметичната компания. 

Мощностите се изграждат и оборудват по стандартите на добрата производствена практика 

(GMP), по които се лицензират фармацевтичните производства, като инвестицията в новия завод е 

6.8 млн. лв. По проект разгънатата застроена площ на новата мощност ще е 8502 кв.м, като освен 

производствената част ще включва склад за суровини и готови изделия, обособена зона за 

експедиция, административна част и лаборатории. "Лавена" произвежда общо над 200 продукта и 

това е доста специфична задача за решаване при планиране на нови производствени мощности. На 

нас не ни трябва свръхпроизводствена машина с капацитет от милион опаковки на час, а гъвкаво 

решение, което може да поддържа огромна номенклатура, коментира Шаламанов. По думите му с 

новите машини ще се постигне оптимизация на производствените процеси, на вътрешнозаводската 

логистика и на разходите. Отделно от това ще се увеличи и разшири капацитетът на 

производството. Приходите на "Лавена" за деветте месеца на 2013 г. са били 6.3 млн. лв., което е 

понижение от малко над 1% в сравнение със същия период година по-рано. 

Капитал, 24 януари 2014 
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АНАЛИЗИ 

 

Пълен назад... към металургията 

И металургията като голямата химия има своите две легенди. Първата, че някогашният гигант на 

родната стомана „Кремиковци― ще се вдигне от гроба. Втората, че Оловно-цинковият завод в 

Кърджали ще стане съсобственост на бившия кмет на Ню Йорк, милиардера Майкъл Блумбърг, 

който ще почне да пише новата му история. 

Вероятно нито първото, нито второто ще се случи. Но едно е сигурно - новата индустриализация 

на България е немислима без металургия. Тя е основа за развитие на всичко останало - 

машиностроене, електроника, транспорт. От нея зависи дори туризмът. Секторът е свързан със 

строителство, а строителството без метал не може. Той е навсякъде - в билдингите, в мостовете, 

дори в градините и кухните. Наистина, може да се внася, но тогава си крачка назад от 

конкурентите, защото имаш допълнителни транспортни разходи, а отрицателното салдо на 

държавата расте. 

Тази базова индустрия създава и много работни места. 

Едно металургично предприятие има най-малко 200-300 договора с по-малки фирми, които 

изпълняват различни поръчки. Така, ако този отрасъл работи добре, ще осигури работа на стотици 

по-малки предприятия, които, от своя страна, откриват нови работни места. Ще се повиши 

износът. Това е смисълът на голямата индустрия. 

Затова в момента цяла Европа се обръща към мините и металургията. Защо настъпи този обрат? 

Само преди 15 години това бяха т.нар. мръсни производства, от които европейците се отрекоха в 

името на хайтека и финансовите услуги. Но кризата показа, че икономики като германската, 

където базата бе запазена и развита, се справиха по-лесно в годините на тежка рецесия. Европа си 

извади и друга поука. Докато тя се деиндустриализираше, Китай се въоръжаваше със съвременни 

технологии и сега заводите им излизат на пазара с много по-конкурентни продукти. В момента 

например ЕС се намира в зависимост от снабдяването с някои стратегически метали - мед, цинк, 

селен, телур, волфрам, които се използват във високите технологии. Китай има монопол върху тях 

и пуска от време на време малки количества към международния пазар. Тази зависимост не се 

харесва на Евросъюза и той иска да навакса загубеното. 

Прогнозите са, че търсенето на олово, цинк, мед, сребро и стомана ще се увеличава през 

следващите години. А България не бива да остава извън тези процеси. През тази година например 

се очаква да бъдат произведени около 1 млн. тона стомана - около 700 000 тона от „Стомана 

индъстри― и 300 000 тона от „Промет― край Дебелт. За сравнение през 2007 г. преди спирането на 

„Кремиковци― количествата са доста повече - 2,1 млн. тона. Благодарение на новите технологии 

производителността в сравнение с 2007 г. се е вдигнала над два пъти - около 2000-3000 тона 

годишно срещу 1000 тона на зает в производството преди. 

В момента почти всичко в областта на технологиите е вече направено от фирмите в черната и 

цветната металургия. Повече няма накъде, казва шефът на „Стомана индъстри― Антон Петров. 

Това, от което имаме нужда, са стабилни цени на енергоресурсите и повече предвидимост. И тук 

именно трябва да бъде ролята на държавата. Според производителите изходът е повече добив на 

газ от местни находища, което ще намали цените, и пускане на газовите връзки със съседните 

държави, което ще даде възможност за евтин внос. 
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Правят опит за реанимация на „Кремиковци“ 

 България има нужда от още стоманодобивни мощности, смятат експертите. Новият (стар) играч 

може да бъде „Кремиковци―.Трите фирми - „Надин трейдинг―, „Елтрейд къмпани― и „Валпет 

консулт―, които купиха основната производствена площадка на комбината през 2011 г., подготвят 

старта на един от цеховете - „Стан 1700―. Идеята е в него да се валцува украинска и руска стомана. 

Подобна схема се прилага и в „Промет―, където се обработват готови метални блокове и се 

получава армировъчна стомана. 

Твърди се, че инвестицията, нужна за пуска на линията, е 5-6 млн. евро. Тя беше спряна през 2008 

г., когато започна процедурата за обявяване на „Кремиковци― в несъстоятелност. 

КЦМ прави нов завод за олово 

Кризата отнесе „Кремиковци― и ОЦК-Кърджали, но останалите фирми от металургията отдавна не 

са колоси на глинени крака. Индустрията е жива благодарение на големите инвестиции в нови 

машини и технологии, каза шефът на браншовата асоциация Политими Паунова. 

Най-голямата инвестиция в размер на около 95 млн. евро е на КЦМ-Пловдив. През 2014 г. 

комбинатът ще открие нов завод за олово, в който са използвани върхови технологии. Подобен 

имало само на едно място в света - в Бразилия. 

Очаква се мощностите да заработят в края на април, каза изпълнителният директор на 

дружеството Румен Цонев. Заводът е изключително ефективен в енергийно отношение. Разходът 

на енергоресурси - природен газ, въглища, кокс, еленергия, е наполовина, а това се отразява върху 

себестойността на продукцията. Не по-малко важно е, че тези съвременни технологии опазват 

околната среда, посочи Цонев. 

Новият завод ще произвежда около 80 хил. т олово годишно, или с 20 хил. тона повече от 1989 г., 

като стратегията е да преработва голяма част от рудата, добита в Родопския минен басейн. През 

2012 г. „КЦМ 2000― и „Минстрой холдинг― придобиха закъсалия рудник „ГОРУБСО-Мадан―, а 

тази година ще започнат добив и в съседната мина „Върба Батанци―. 

Следващата стъпка ще бъде да се разработят находищата „Шахоница―, „Печинско― и др. Така след 

3-4 г. при една умна инвестиционна политика 50-60 на сто от суровините, които са нужни за 

производството на олово, цинк и сребро в КЦМ, ще бъдат български, прогнозират мениджърите на 

предприятието. Сега се използват само 5% родни концентрати. 

Тази година приключва и инвестиционната програма на друго голямо предприятие от цветната 

металургия, познато на поколения българи като МДК-Пирдоп. Днес комбинатът е собственост на 

втория по големина производител на чиста мед в света - германската компания „Аурубис―. 

Годишната продукция на българския завод е 1,1 млн. т чиста мед. 

През последните 10 г. в него са инвестирани над 500 млн. евро, като тази година се очаква да 

приключи поредната инвестиционна програма на стойност 44,2 млн. евро. Освен че ще доведе до 

увеличаване на капацитета, ще има и значителен екологичен ефект. Инвеститорите са си 

направили добре сметката - прогнозата е, че светът ще има все по-големи нужди от този 

стратегически метал, който е навсякъде - в електрониката, автомобилите, енергетиката, 

ветропарковете. Амбициозни планове имат и в „София мед― - преди седмица ЕБВР обяви 

решението си, че ще отпусне заем от 40 млн. евро за по-висока енергийна ефективност и нови 

продукти с висока добавена стойност. 
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„Алкомет“ зарежда Европа с алуминиево фолио 

Бившият държавен завод „Алумина― в Шумен, сега „Алкомет―, е най-големият комбинат за 

преработка на алуминий на Балканския полуостров. 

Заводът е открит през 1981 г., като в строежа му са вложени 120 млн. лева. От някогашните 2000 

работници в леярния, валцовия и пресовия цех сега са останали 800, но пък заплатите им растат 

дори в кризата. Отпускат се помощи за новородени деца и за първолаци. Отделят се пари за 

допълнително пенсионно осигуряване. Плащат се стипендии на студенти. 

„Дано някой не си помисли, че и работим като при комунизма―, шегува се мажоритарният 

собственик на предприятието Фикрет Индже. „Следим пазара, планираме поне три години напред. 

Силата ни е домакинското фолио―, казва Индже. 

В България той е вече 14 г. През 1995 г. със  съдружника си Фикрет Кузуджу създават фирмата 

„ФАФ Метал―, която приватизира „Алумина―. До момента в завода са вложени близо 70 млн. евро. 

Оборотът на компанията е 140 млн. евро годишно и държи 20% от европейския пазар на 

домакинско фолио. 90% от продукцията е за чужбина. 

Според Фикрет Индже тайната на успеха е в инвестициите. Преди две години „Алкомет― вложи 13 

млн. евро в изграждането на нов италиански валцов стан, който вдигна производителността с 35%. 

В началото на тази година от завода се похвалиха с още една скъпа придобивка - нова 600-тонна 

преса, която ще вдигне производствения капацитет на пресовия цех с 3000 тона годишно. До 2015 

г. се предвижда монтаж на още една преса от 5000 тона, с което общият капацитет на цеха ще се 

повиши на 23 000 тона. 

120 фирми инвестират край Пловдив 

КЦМ не е самотен остров на високите технологии в металургията. Той е най-голямото 

предприятие в „Тракия икономическа зона―, която обединява 6 индустриални центъра край 

Пловдив - „Куклен―, „Марица―, „Раковски―, парк „Образование и високи технологии―, „Тракия― и 

„Калояново―. Те се простират на обща площ 10 700 дка и имат над 120 инвеститори, които са 

вложили над 1 млрд. евро. Някои от тях вече имат по няколко предприятия. „Либхер― ще прави 

трети завод за хладилници, а гигантът АВВ, който произвежда оборудване за енергетиката, вече 

има две производствени мощности, каза Пламен Панчев, председател на Съвета на директорите на 

„Сиенит холдинг―. Дружеството е един от създателите на индустриалната структура. 

Според Панчев през следващите 10 години в „Тракия икономическа зона― се очакват още 750 млн. 

евро инвестиции, което ще доведе до разкриване на 30 000 нови работни места. 

Плановете ни са до всички зони да има жп транспорт, все повече да се използва и капацитетът на 

летище Пловдив. Помагаме на всеки инвеститор с бързо придвижване на административните 

процедури. Зоната предоставя готови помещения или извършва строителство по желание на 

инвеститорите. Предприятие от 10 000 кв. м с 300 работни места например може да бъде готово за 

6 месеца, каза Панчев. 

Преса, 28 януари 2014 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 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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