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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

VTB излиза от "Булгартабак" 

Малко над две години след като приватизира 

"Булгартабак холдинг", руската инвестиционна компания 

VTB Capital го продава. Комисията за защита на 

конкуренцията е уведомена официално, че офшорно 

дружество от Лихтенщайн - "Ливеро естаблишмънтс", 

иска да придобие контрол над австрийското BT Invest, 

дружеството е директен собственик на "Булгартабак". 

Това означава, че сделката най-вероятно е за мажоритарен 

дял и чрез нея VTB като собственик на BT Invest 

осребрява вложението си в цигарения холдинг. Липсва 

официална информация кой стои зад офшорния купувач, 

но слуховете са, че това са местни лица, които и досега 

бяха сочени като контролиращи "Булгартабак" - а именно 

банкерът Цветан Василев и депутатът от ДПС Делян 

Пеевски. Официална информация коя е "Ливеро" или кой 

точно е действителният й собственик засега няма. 

Искането за концентрация идва от офшорно дружество, 

регистрирано в свободна зона на Дубай и наречен "Ти 

Джи Ай Мидъл Ист ФЗЕ". От прикачения към 

съобщението документ става ясно, че искането за 

концентрация е от лихтенщайнското дружество "Ливеро 

естаблишмънтс", което вероятно е собственост на 

дубайското. В лихтенщайнския регистър има дружество 

LIVERO Establishment (т.е. без множествено число), което 

е основано в края на май 2011 г. 
Капитал, 12 февруари 2014 

Food Panda навлиза и в България 

Една от най-големите компании за доставка на храна по 

домовете Food Panda инвестира в България. България е 

осмата държава в Европа, чиито потребители получават 

достъп до платформата за онлайн поръчки на храна 

FoodPanda. Идеята е клиентът да получи онлайн и на едно 

място офертите на всички ресторанти за доставка, да 

избере вида кухня, която харесва, да се ориентира лесно 

за цената и да прецени след колко време ще си получи 

порцията. Засега в сайта foodpanda.bg са включени едва 12 

заведения от София, но организаторите обещават в близко 

бъдеще базата данни да се разрасне, а сайтът да има и 
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мобилна версия. Навлизането на българския пазар на Food Panda става чрез компанията - 

инкубатор на иновативни бизнеси Rocket Internet. Тя е базирана в Берлин и е създател на едни от 

най-популярните онлайн бизнеси в Европа - порталът Zalando например. FoodPanda работи в 35 

държави на 5 континента, а до края на март предстои пускането й в още 5 страни. 

Money.bg, 11 февруари 2014 

Компанията P&S Project от Рощок има интерес да инвестира и да работи 

в бургаската корабостроителница 

Представителят ѝ и директор на местния офис Радослав Вълчев е провел срещи с бургаски 

депутати от всички партии, които са поели ангажимент да го срещнат с ресорните министри и 

премиера Пламен Орешарски, предаде dir.bg. "Държавата трябва да си възстанови участието в 

завода, срещу задълженията, които има натрупани към нея", смята Радослав Вълчев. Вълчев 

коментира, че стотиците милиони, за които се говори като задължения, са издадени за банкови 

гаранции за участие в обществени поръчки на свързани фирми. Тези гаранции са изтекли отдавна 

и не са престирани. Вълчев обясни, че е съдружник в P&S Project и съсобственик на клоновия 

офис в България. Съдружник е с Бойко Петров, немски гражданин, който се представя като "силно 

име в корабостроенето" в Европа. "Желае да работи в България, вместо във Виетнам, Камбоджа и 

Индонезия, защото те си изпълняват поръчките там. Срамно е да се каже защо у нас, но за 

съжаление, ние все още сме евтина работна сила", каза Радослав Вълчев. Немският инвеститор 

иска държавата да влезе в завода и да му възложи управлението му за срок не по-малко от 5 

години, в които да се изпълняват поръчки. 

Бургас-днес и утре, 10 февруари 2014 

"Енемона" е продала дела си в "Неврокоп газ" срещу 400 хил. лв. 

Инженеринговата компания с проекти в енергетиката "Енемона" е продала срещу 400 хил. лв. дела 

си в "Неврокоп газ", съобщи Прокопи Прокопиев, мениджър на компанията. Това е част от 

стратегия за раздяла с активи, които не попадат в обсега на основната дейност на дружеството, 

обясни той. По този начин в "Енемона" постъпва паричен ресурс, който е необходим за 

изплащането на дивидента по привилегированите акции. Той се бави от няколко месеца, а 

последното обещание към инвеститорите е, че дивидентът ще бъде издължен до края на февруари. 

Компанията не може да подсигури изплащането му с печалбата си от миналата година, която 

възлиза на 371 хил. лв. Това е спад с близо 79% спрямо предходната година, въпреки че 2013 бе 

силна за "Енемона" с много нови поръчки в страната и чужбина. В последните месеци на миналата 

година компанията съобщи нови договори на пазари, на които стъпва за пръв път. Само през 

октомври бяха сключени договори за 17.9 млн. лв., сред които с клиенти в Германия. 

Капитал, 10 февруари 2014 

БЕХ спасява проблемните компании с нова фирма 
Българският енергиен холдинг (БЕХ) е основал ново свое дружество - "Енергийна инвестиционна 

компания" ЕАД, с капитал от 50 хиляди лева, става ясно от данни в Търговския регистър. Това е 

станало още в края на ноември миналата година. Буквално в същите дни министърът на 

икономиката обяви, че държавата е готова да помага на закъсалото финансово дружество 

"Ремотекс" - Раднево. След това бе взето решение да се преговаря за неговото изкупуване чрез 

БЕХ. Отново през енергийния холдинг се предвижда държавата да придобие и отдавна 

неработещото "Химко" - Враца. Оттам обясниха единствено, че дружеството ще има 

инвестиционна и консултантска дейност и ще управлява активи. От Министерството на 

икономиката и енергетиката вчера заявиха пред "Сега", че вече се прави анализ на състоянието на 

"Химко". За пускането наново на част от неговите мощности ще са нужни около 50 милиона лева. 
Дарик радио, 7 февруари 2014 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Износът нараства с 6.8% през 2013 г. 

През 2013 г. износът на България се е увеличил с 6.8%, а 

вносът - с 1.3%, сочат данните на НСИ. От статистиката 

за търговията с трети страни се вижда, че българският 

износ нараства към всички пазари, докато увеличението 

на вноса е само за сметка на партньорите от ЕС. 

Стойността на изнесените от България стоки през 

миналата година е 43.4 млрд. лв., а на вноса - 50.5 млрд. 

лв. Салдото е отрицателно - малко над 7 млрд. лв., но с 2 

млрд. лв. по-малко, отколкото през предходната година. 

През декември износът нараства по-бавно от вноса. 

Изнесените стоки са за 3.1 млрд. лв., с 2.8% повече, 

отколкото през същия месец на 2012 г., а внесените - за 4 

млрд. или с 4.3% повече. България разширява 

присъствието си на пазарите извън Европейския съюз, 

докато вносът оттам се свива, показват статистическите 

данни. Годишният ръст на износа е с 3.5% спрямо 2012 

г., а стойността му е 17.3 млрд. лв.  

Дневник, 11 Февруари 2014 

Министерството на финансите пласира 

седемгодишни ДЦК за 25 млн. евро  

Министерството на финансите пласира седемгодишни 

държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 25 

млн. евро, съобщи пресцентърът на ведомството. На 

днешния аукцион е постигната среднопретеглена 

годишна доходност от 2.97% до падежа. Подадени са 

били поръчки за 66.35 млн. евро, което означава, че 

коефициентът на покритие е 2.65. Най-голямо 

количество придобиха банките (47.40%), следвани от 

пенсионните фондове (39.60%), застрахователните 

компании (12.00%) и гаранционните фондове (1.00%). 

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в 

този сегмент е 195 базисни точки. Постигнатата 

доходност е под съответните стойности на облигации със 

сходен срок на Румъния (3.56%), Унгария (3.78%), 

Словения (4.30%) и Турция (4.34%). 

Money.bg, 11 Февруари 2014 

Оборотът в търговията на дребно расте 

Оборотът в търговията на дребно е нараснал с 0.4% през 

декември спрямо предходния месец, съобщават от НСИ. 

На годишна база ръстът на оборота в търговията е 5,6 

процента. През декември 2013 г. оборотът е нараснал 

спрямо предходния месец в търговията на дребно с: 

текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2%, 

битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.2%, 

фармацевтични и медицински стоки - с 1% и 

12.02.2014 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.43012   

GBP/BGN 2.35429   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.04% от 01.02.2014  

 

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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разнообразни стоки - с 0.6%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно чрез поръчки по 

пощата, телефона или интернет - с 3.9%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна 

техника - с 1.5%, и с автомобилни горива и смазочни материали, и в търговията на дребно с храни, 

напитки и тютюневи изделия - с по 0.8%. 

Дарик радио, 10 Февруари 2014 

Промишленото производство със спад от 1% за декември  

Промишленото производство намалява с 1 на сто в сравнение с ноември 2013 г. Спад от 1 процент 

е отчетен и в сравнение със същия месец на миналата година. През декември намаление спрямо 

предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.5 на сто, а увеличение е 

отчетено в добивната промишленост - с 14.6 на сто, и в производството и разпределението на 

електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3 на сто. По-значителен спад в преработващата 

промишленост се наблюдава при производството на компютърна и комуникационна техника, 

електронни и оптични продукти - с 22 на сто, при производството на метални изделия, без машини 

и оборудване - с 21.5 на сто, при производството на превозни средства, без автомобили - с 13.1 на 

сто, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 12.3 на сто, при 

производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10.8 на сто. 

Дарик радио, 10 Февруари 2014 

4,7 млрд. лв. е фискалният резерв към края на 2013 г.  

Фискалният резерв към 31 декември 2013 г. е в размер на 4,7 млрд. лв. Фискалната позиция на 

страната е стабилна - отчетените стойности за дефицита и държавния дълг са по-ниски от 

заложените в ЗДБРБ за 2013 г. Това показва изпълнението на Консолидираната фискална програма 

(КФП) за 2013 г. Правителството прие внесената от министъра на финансите Петър Чобанов 

информация за изпълнението на републиканския бюджет за 2013 г., изготвена на база на 

месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. 

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2013 г. е отрицателно в размер на 1 448,4 млн. лв. 

(1,8% от прогнозния БВП). За сравнение, планираният с разчетите към ЗДБРБ за 2013 г. дефицит 

на консолидирано ниво бе 2% от БВП. Бюджетното салдо по КФП се формира от дефицит по 

националния бюджет в размер на 891,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 

556,8 млн. лв. 

econ.bg, 06 Февруари 2014 

Рейтинг Топ 10 фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на химични продукти", по 

ДМА за 2012 г. 

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

No_ 
2012 Предприятие Град 

ДМА 
(хил. лв.) 

 2012 2011 

1 Солвей Соди АД Девня 265 117 289 041 

2 Софарма АД София 186 861 134 908 

3 Агрополихим АД Девня 163 522 134 394 

4 Балканфарма Дупница АД Дупница 136 419 123 199 

5 Биовет АД Пещера 119 430 107 816 

6 Неохим АД Димитровград 107 456 94 555 

7 Ер Ликид България ЕООД Пирдоп 87 430 66 068 

8 Оргахим АД Русе 57 645 59 595 

9 Балканфарма Троян АД Троян 38 608 39 547 

10 Линде Газ България ЕООД Стара Загора 35 147 34 422 
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

КФН одобри промените в Съвета на 

директорите на БФБ-София 
Комисията за финансов надзор одобри Димо Спасов, 

Гергана Беремска-Караджова и Иван Кутлов за членове на 

Съвета на директорите (СД) на фондовата борса, избрани 

на извънредно общо събрание на 14 януари. Акционерите 

прекратиха предсрочно мандата на досегашните членове 

на СД Асен Ягодин, Васил Големански и Георги 

Български. Решението е на Министерството на финансите, 

което държи над 50% от капитала на БФБ. Иван Такев и 

Любомир Бояджиев остават в СД. Гергана Беремска-

Караджова е била изпълнителен директор на Търговска 

банка Д АД от април 2013 г. до ноември 2013 г. От юли 

2008 г. е била в УС в банката. От 1994 до 2008 г. е 

работила в МФ, като в края е била държавен съкровищник. 

Тя е била и член на СД на Централен депозитар от 1996 до 

2008 г. Димо Спасов е председател на УС на ББР от 2013 г. 

Също от 2013 г. е председател на СД на Национален 

гаранционен фонд. Преди това е бил директор в дирекция 

"Трежъри" в ПИБ, директор дирекция "Управление на 

активи" в ПИБ, и портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет 

Мениджмънт. 
Стандарт, 2014-02-12 

Владимир Жеглов продаде 5% от "Дир.Бг" 

през борсата  
Нов акционер навлезе в уебкомпанията "Дир.Бг" - 

непознатата на интернет пазара "Лого-къмпани", която 

придоби дял от 5% срещу 332 хил. лв. Продавач на 

книжата е "Дир.БГ холдинг" на Владимир Жеглов, който е 

и изпълнителен директор на интернет дружеството. Той 

нарече случилото се "обикновена борсова сделка", която не 

може да се възприема като привличане на стратегически 

партньор. Жеглов обясни, че продажбата на акциите не е 

била продиктувана от необходимостта да се осигури 

финансов ресурс за инвестиции в компанията, тъй като 

такъв се осигурява по други начини. През тази година 

инвестиции са предвидени в областта на мобилната реклама, тъй като се очаква тя да отчете 

растеж от 40 - 50%. От "Дир.БГ" ще се фокусират върху потребителите, ползващи 

смартустройства за достъп до интернет, с ясното съзнание, че пазарът, който те осигуряват, е 

изключително малък. "По света този пазар се развива като отделен от уебпазара, но при нас върви 

като част от него, включително и като реклами. Рано или късно той ще се обособи като отделен 

пазар", прогнозира Владимир Жеглов. 
Капитал, 2014-02-11 

ЦСКА ще пусне минимален пакет от акции 
ЦСКА ще пусне минимален пакет от акции за всеки фен, съобщи изпълнителният директор на 

клуба Александър Тодоров. Такива са законите, аргументира се той. Още повече "червените" 

определиха цена от 3 лева на акция. "Ако хипотетично някой купи една бройка, ще трябва да 

плати примерно и 1,50 лева такса в банката", обясни още Тодоров, "Затова всеки привърженик ще 

БФБ-София  

Седмичен оборот (3–8 февруари 2014) 

(лв) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 26 839 360.88  
  

Standard 10 223 957.03 

АДСИЦ 1 467 547.95 

Общо 39 634 838.83 

 

BGREIT: 13.01.2014 – 11.02.2014 

 

BGBX40: 13.01.2014 – 11.02.2014 

 

SOFIX: 13.01.2014 – 11.02.2014 
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може да си купи акции за минимум 60 лева. Сумата е напълно приемлива". Той внесе веднъж 

завинаги яснота колко акции ще са на борсата. "В момента ЦСКА има 5 милиона и 90 000 акции, 

цитирам по памет. Пускаме още 3 милиона. Тоест, акциите ще са общо 8 090 000". ЦСКА ще 

трябва да продаде минимум 1,4 млн. акции, за да бъде допълнен капиталът на дружеството. 

Тодоров съобщи също, че още няма зелена светлина от Комисията по финансов надзор. "Внасяме 

утре (б.а. - днес) документите за втори път. КФН имаше забележки, които сме отстранили. Съвсем 

стандартна процедура, от която нямаме притеснения". 
Стандарт, 2014-02-11 

ЦКБ увеличи дела си в Св. Св. Константин и Елена Холдинг 
Централна кооперативна банка е увеличила дела си в Св. Св. Константин и Елена Холдинг до 

10.85%. Банката е закупила близо 10.8% от капитала на компанията от Рентапарк ЕООД, като 

дружеството вече притежава 6.88 на сто. Промени в акционерното участие в туристическото 

дружество има и при два от фондовете на ПОК Съгласие – ППФ Съгласие е продал 5.02 на сто от 

капитала и вече има 1.95%, докато УПФ Съгласие се е разделил с 4.67 на сто до настоящите 4.97 

на сто. Така към днешна дата основните акционери в Св. Св. Константин и Елена Холдинг са 

публичното Холдинг Варна с 51% от капитала, докато ЦКБ и ЦКБ Сила имат 10.85 и 7 на сто. 

Компанията обяви печалба от 1.273 млн. лв. за 2013 г. спрямо 1.152 млн. лв. за година по-рано. 
profit.bg, 2014-02-10 

Ромфарм Компани ООД е увеличило дела си в Софарма АД до 17.4% 
Седмичният бюлетин на Централен депозитар сочи, че компанията вече притежава и 20.2% от 

капитала на Българска роза – Севтополис. Прави впечатление, че отсрещната страна при сделката 

за пакета акции от Софарма е УПФ Доверие, намалило притежавания си дял до 4.15 на сто. 

Фондът е прехвърлил на Росфарм Компани и 6.58% от капитала на Българска роза – Севтополис, 

като с тази сделка е занулил притежанието си в дружеството. Така по последни данни основни 

акционери в Българска роза – Севтополис са Софарма с 49.99 на сто, както и Телсо АД с 9.99 на 

сто. Компанията приключи 2013 г. с печалба от 1.143 млн. лв., спрямо положителен финансов 

резултат от 2.197 млн. лв. за година по-рано. 
profit.bg, 2014-02-10 

Софарма АД изкупи обратно 6 886 собствени акции 
В периода от 30 януари до 5 февруари 2014 година, Софарма АД изкупи обратно 6 886 собствени 

акции, представляващи 0.005% от капитала на дружеството, на обща стойност 27 221.75 лв., или 

средно по 3.95 лв. за брой. Заедно с това, Софарма е продала 511 589 собствени акции 

представляващи 0.39% от капитала на дружеството, на обща стойност 2.174 млн. лв. при средна 

цена 4.25 лв. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 5 017 883, 

представляващи 3.8% от акционерния капитал на дружеството, информираха от компанията. 

Печалбата на Софарма се е понижила с 17.8% през изминалата година, според неконсолидирания 

отчет на дружеството. Тя е възлязла на 33.6 милиона лева, спрямо 40.89 млн. лв. година по-рано. 

Приходите на фармацевтичния холдинг се запазват почти без промяна при ниво от 247.8 млн. лв., 

спрямо 247.2 млн. лв. година по-рано. 
profit.bg, 2014-02-07 

Договорните фондове "Компас" слизат от БФБ  
УД Компас Инвест АД е подало в БФБ заявление за прекратяване на регистрацията на финансови 

инструменти, допуснати до търговия на ДФ Компас Прогрес-София (MSCA), ISIN BG9000002071 

и ДФ Компас Стратегия-София (S44A), ISIN BG9000003079. На основание чл. 37, ал. 1, т. 2 от част 

III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на "Българска фондова борса – 

София" АД прекратява регистрацията на Сегмент за колективни инвестиционни схеми на 

емисиите дялове на тези дружества. Последна дата за търговия е 06.02.2014 г., като регистрацията 

се счита за прекратена от 07.02.2014 г. 
Money.bg, 2014-02-06 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Държавата дава рамо на инвестиции и 

европроекти 
Държавата ще намали наполовина риска по заеми за 

инвестиции и оборотни средства с нова схема към 

Националния гаранционен фонд. Тя ще стартира през 

март и чрез нея фирмите ще могат да получат 

банкови гаранции за 50% от вложенията си, като те 

ще могат да се използват и за проекти по 

Оперативните програми на ЕС. Това обяви 

финансовият министър Петър Чобанов по време на 

първия национален форум "Правителство-бизнес", 

организиран по инициатива на премиера Пламен 

Орешарски. Схемата ще бъде за общо 500 млн. лв. и 

ще бъде сключена с 13 търговски банки. Бизнесът от 

години настоява за подобна мярка, с която държавата 

да сподели риска с изпълнителите на европроекти. 

Мярката е най-наложителна за големите 

инфраструктурни проекти, които са скъпи, сложни и 

дълги за изпълнение, а фирмите замразяват много 

свои оборотни средства до успешния завършек на 

заданието. "Смисълът на преструктурирането на 

Българската банка за развитие е много амбициозен - 

да се предостави финансов инженеринг, а не просто 

кредитиране", каза на форума вицепремиерът 

Даниела Бобева. Тя даде позитивна оценка на ефекта 

от програмата "Джереми". Бобева припомни, че фонд 

ФЛАГ работи по един друг подобен механизъм за 

предоставяне на мостово финансиране и на гаранции. 
Стандарт, 12 февруари 2014 

Жилищата най-евтини, а лихвите най-

високи  
Прогнозират 5% увеличение на цените на новите 

апартаменти Жилищата в България са най-евтините в 

Европа. Цените на квадратен метър в София са 740 

евро. На второ място по евтини имоти на Стария 

континент се нарежда Португалия, но там цената на 

квадрат е 1200 евро. Това показват данните на "ЕРА 

Европа", направени на базата на сравнение между 14 

страни, в които компанията оперира. Най-скъпи 

имоти купуват швейцарците. В Берн квадратният 

метър е 9900 евро, а средната цена на жилище 

надхвърля 1,6 млн. евро. Лихвите по ипотеките у нас 

обаче са най-високите в Европа и в момента се 

движат между 6,8% и 7%, каза Теодора Димитрова, 

изпълнителен директор на "ЕРА България". Средните 

лихви по ипотечни заеми в останалите европейски 

страни са около 4%. Това показва, че всъщност 

евтините жилища у нас се оскъпяват от големите 

разходи, които се правят за обслужване на ипотеките. 

Нов инвеститор влезе в StorPool 

Българската start-up компания 

"СторПул България" си осигури 

следващ рунд на финансиране. 

Разработчикът на софтуер за 

съхранение на данни (т.нар. software-

defined storage) прие офертата на 

инвестиционната компания "ИТ уеб", 

която е свързана с фирмата за 

хостинг услуги "Сайтграунд". Срещу 

капиталовложението си тя получава 

дял от 20%. Първите външни 

капиталовложения в дружеството са 

през фонда за инвестиции в 

стартиращи компании LAUNCHub.   

Капитал, 11 февруари 2014 

Руснаците предпочитат курорти  
Около две трети от физическите лица, 

купуващи имоти у нас, са руски 

граждани, смята Полина Стойкова от 

Bulgarian properties. „Най-

предпочитани от тях са 

апартаментите в морските курорти. 

Ски курортите Банско и Пампорово 

също са в полезрението на руските 

купувачи и макар интересът да не е 

толкова голям, популярността им 

нараства през изминалата година 

поради много доброто предлагане и 

изгодните цени”. 

Монитор, 11 февруари 2014 

Съдебен изпълнител продава 

мелница „Чиракман” и цех за 

оцет  

Съдебен изпълнител е обявил за 

продажба на цена от 1,1 млн. лева 

триетажна мелница „Чиракман“ в 

Каварна. Дворното място, в което са 

изградени сградите, е с обща площ от 

2442 кв.м. Там има изградени 

триетажна каменна мелница, силоз, 

складове, каптаж, лаборатория. За 

публична продан е обявен и цех за 

бутилиране на оцет в село Приморци, 

община Добричка.  

dobrich.topnovini.bg, 27 януари 2014 
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Освен високите лихви, таксите и комисионите, които се плащат по кредитите в страната ни, също 

са най-високите в Европа, допълва Димитрова. Въпреки това сделките с имоти са се увеличили 

през последната година. Продажбите на жилища са скочили с 15% в сравнение с 2012 г. Цените 

обаче се запазват стабилни въпреки увеличеното търсене, защото предлагането също расте, обясни 

Антон Андонов, управител на "ЕРА София Тренд". Прогнозата му е, че през 2014 г. цените на 

апартаментите в нови сгради, както и тези в центровете на големите градове ще се увеличат с 

около 5%. Очаква се лихвите по кредитите пък да паднат с около 0,5 на сто. 

Стандарт, 12 февруари 2014 

Обществени поръчки за кадастър за 10 млн. лв. 
Подготвят се обществени поръчки за избор на изпълнител за изработване на кадастрални карти и 

регистри на обща стойност 10 млн. лв., графикът е обявен на страницата на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър. Това е стойността на целевото финансиране, осигурено от 

Министерството на инвестиционното проектиране. Сред приоритетите са оставащите осем 

столични района, част от черноморското крайбрежие, землищата на общините Кула, Цар Калоян, 

Ловеч и Свиленград, Аксаково, Бяла Слатина, Казанлък, Каспичан, Радомир и др. - общо 13 

общински и 27 други населени места, графикът за провеждане на обществените поръчки е 

публикуван на страницата на АГКК. Създаването на електронен регистър и цифров архив на 

съществуващите географски, картографски и кадастрални данни към АГКК гарантира максимална 

сигурност за собствеността на българските граждани и абсолютна точност по отношение на 

границите на имотите. Това обяви министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов на 

пресконференция в Деня на отворените врати в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В 

нея взеха участие зам.-министърът на инвестиционното проектиране Джейхан Ибрямов, 

директорът на агенцията инж. Валентин Йовев, главният секретар на АГКК Мария Пирянкова. 

Строителство Градът, 10 февруари 2014 

DNV GL ще сертифицира сигурността на Южен поток  
South Stream Transport сключи договор с DNV GL* за независима сертификация на морския 

газопровод „Южен поток“. DNV GL ще инспектира проектирането, производството, 

строителството и въвеждането в експлоатация на газопровода, за да бъде издаден Сертификат за 

съответствие, който удостоверява, че газопроводът отговаря на стандарта DNV-OS-F101, 

съобщават от международно дружество. DNV-OS-F101 е водещ международен стандарт за морски 

газопроводи. Той гарантира, че проектирането, строителството и предексплоатационната 

подготовка се извършват с надлежно зачитане на сигурността и опазването на околната среда. 

DNV GL ще се включи във всички етапи от реализацията на проекта – от проектирането и 

строителството до пълното завършване на газопровода. Компанията вече издаде през 2013 г. 

Удостоверение за съответствие за първоначалния технически проект (FEED) на морския 

газопровод „Южен поток“. Компанията ще инспектира предварително и работния проект на 

газопроводната система, за да потвърди преди започване на строителството спазването на 

правилата за почтеност и на стандартите за безопасност. Инспектори от DNV GL ще упражняват 

непрекъснат надзор по време на производството на тръбните компоненти за газопровода. DNV GL 

ще извършва също така и мониторинг на морското строителство от борда на тръбополагащите 

плавателни съдове и ще инспектира и удостоверява предексплоатационния процес, който се 

извършва преди газопроводът да бъде въведен в експлоатация.  

Investor.bg, 10 февруари 2014 

ПИБ е купила бивш хотел на "Кремиковци" на Витоша 
Хотел в природен парк "Витоша", бивша почивна база на "Кремиковци", е бил купен на търг от 

Първа инвестиционна банка, става ясно от справка в Имотния регистър. Банката е придобила 

хотела срещу 1.347 млн. лв., показват вписванията. Продажбата е направена от частния съдебен 

изпълнител Стоян Якимов заради дългове на доскорошния собственик "Аква тур 21". Сделката е 

вписана в Имотния регистър на 13 януари, а продажбата е по искане на ПИБ. Цената по сделката е 

същата като минималната, на която е бил пуснат в началото на октомври. Компанията длъжник е 
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собственост на няколко физически лица, свързани с Валентин Захариев, бившия собственик на 

металургичния комбинат. ПИБ е била кредитор на хотела, като на няколко пъти срокът за 

погасяване на дълговете, заради които той е ипотекиран, е бил удължен. През 2006 г. банката е 

отпуснала кредит от 1.24 млн. евро и тогава за пръв път е направила ипотека. Само няколко месеца 

по-късно през същата година кредитът е станал 3 млн. евро, а в началото на 2009 г. се е увеличил 

до 4.2 млн. евро. На следващата година срокът за плащане е бил изместен от юни 2011 г. на 

ноември 2012 г. Малко преди да изтече удълженият срок, е наложена възбрана върху имота и след 

това е направена продажбата му. 

Капитал, 7 февруари 2014 

Започва строителството на зала ”Бургас Арена” 
Строителството на спортната зала „Бургас Арена” започва с 5 млн. лева. Правителството реши да 

отпусне средствата чрез фонда за икономическо развитие на регионите. Очаква се Община Бургас 

скоро да обяви обществена поръчка за инженеринг на първия етап от проекта. За цялостното 

завършване на залата обаче ще са необходими 6 пъти повече средства, изчисли зам.-кметът по 

строителството Костадин Марков. "Бургас Арена" ще бъде построена на мястото на военната 

дивизия в к-с „Изгрев". Терените там бяха прехвърлени от военното министерство на община 

Бургас. Стартът на проекта увеличава шансовете на кандидатурата на Бургас за получаването 

домакинството на Европейското първенство в зала по лека атлетика през 2019 година. 

Stroimedia.bg, 7 февруари 2014 

Нов завод за 25.5 млн. лв. ще заработи в Девня  
Нов завод за производство на промишлени газове ще започне работа до есента в Девня. Проектът е 

на "СОЛ България" (част от италианската група SOL), а самата мощност ще бъде разположена на 

площадката на "Агрополихим". За инвестицията си от 25.5 млн. лв. в четвъртък компанията 

получи сертификат клас А по Закона за насърчаване на инвестициите. Инсталацията в Девня ще 

произвежда кислород, азот и аргон. Освен че ще обслужва индустриалния си партньор 

"Агрополихим" и други клиенти в България, предприятието ще изнася газове също за Румъния и 

Турция, каза главният изпълнителен директор и президент на групата SOL Алдо Фумагали. "За 

наше щастие тези газове се използват в много области", уточни той. Някои от тях (кислород, азот 

и райски газ) имат широко приложение за медицински цели и в момента компанията снабдява над 

100 клиники и болници в България. Техническите газове се употребяват и в хранително-вкусовата 

промишленост за дълбоко замразяване на хранителни продукти като плодове и риба. В сферата на 

екологията кислородът се използва за пречистване на замърсени води. Газовете имат голямо 

приложение и в металургията, най-вече в стоманодобива, обясни Фумагали. 

Капитал, 7 февруари 2014 

"Оптикс" откри четвъртата си производствена база в Панагюрище 
Ново предприятие за оптикоелектронна техника работи от вчера в Панагюрище, а в него са 

осигурени 45 работни места. Продуктите му имат широко приложение - от оръжейни прицели до 

телескопи. Инвестицията е на "Оптикс" и е на стойност 10.5 млн. лв., осигурени основно чрез ОП 

"Конкурентоспособност" (6 млн. лева). Продажбите на компанията през 2013 г. са 30 млн. лв., а 

нивата на рентабилност кара мениджмънта да прогнозира, че при тези темпове на развитие 

инвестицията ще се възстанови за не повече от 5 години. Изпълнителният директор на компанията 

инж. Иван Чолаков съобщи, че това е четвъртата успешно реализирана от "Оптикс" инвестиция за 

закупуване на нови технологии, която е финансирана с европейски средства. Общият размер на 

четирите инвестиции е 24 млн. лева. Продуктите на "Оптикс" се използват в охраната границите 

на България, но са предназначени основно за износ. В компанията работят 600 души със средно и 

висше техническо образование, но тя продължава да изпитва глад за висококвалифицирани кадри. 

Капитал, 6 февруари 2014 
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АНАЛИЗИ 

 

Кои са най-ефективните вятърни паркове в България  

„Тригорци Г6“ е най-ефективният вятърен парк в България, показват изчисления на Investor.bg на 

база официалните данни за произведената електроенергия от вятър през 2013 г. Изследването 

обхваща всички 175 вятърни паркове в България (вижте Таблица 1 под статията). 

Паркът е собственост на Виндферм Балчик 4 ООД и има една вятърна турбина с мощност 2 MW в 

с. Тригоци, общ. Балчик. Паркът е произвел общо 6 547 MWh през 2013 г., или по 3 274 MWh на 

инсталирана мощност от 1 MW. 

Ефективността му е 3 пъти по-голяма от средната производителност на ветропарковете в 

областите Бургас (1 005 MWh през 2013 г. на един инсталиран мегават мощност) и Ямбол (едва 

907 MWh на 1 MW инсталирана мощност). 

Изследването на Investor.bg показа, че има много вятърни паркове, които са строени на 

неправилно място, с неправилна турбина и резултатите са слабо производство на електроенергия. 

Например ветропарковете в община Стралджа (между Ямбол и Сливен) са 6 пъти по-неефективни 

(едва 546 MWh през 2013 г. на инсталирана мощност от 1 мегават) от някои паркове в Добруджа. 

При фотоволтаичните паркове трудно може да объркате локацията, тъй като слънчевата радиация 

може да варира с най-много 30% между най-слънчевото място в България и неговата 

противоположност. 

При вятъра разликата между енергийният потенциал на най-ветровитото и най-тихото място може 

да е над 100 пъти. 

Тъй като енергията на вятъра се увеличава на 3-та степен с увеличаване на скоростта му, разликата 

между енергийния потенциал на локация със средна скорост на вятъра от 2 м/с и на такава със 

средна скорост 10 м/с не е 5 пъти, а 125 пъти (5*5*5). 

Затова не е учудващо, че има фрапиращи разлики между ефективността на най-добрите и най-

слабите вятърни паркове у нас. 

Някой от 175-те вятърни паркове у нас представляват една перка, а други като най-големия парк у 

нас „Свети Никола“ са съставени от 52 перки. 

Общото производство от вятърни електроцентрали през 2013 г. е било 1 372 GWh (гигават часа) от 

общо 678,52 MW инсталирани мощности. Средното производство на един инсталиран мегават е 

било 2 023 MWh, което означава, че вятърните паркове са работили 2 023 часа на пълна мощност, 

което при 8 760 часа в годината прави натоварване от 23%. Мощността на ветрогенераторите е при 

определена скорост на вятъра, като на всяка перка е различно при каква скорост на вятъра е 

максималната й мощност. 

Например генераторите на вятърния парк Ветроком са с максимална мощност 2,5 MW, която се 

постига при скорост на вятъра от 13 метра в секунда. Перката започва да се върти при скорост на 

вятъра от 4 м/с, но при тази скорост тя произвежда съвсем малко енергия, а именно само 3% от 

потенциалните 2,5 MW (тоест 0,075 MW). Причината е, че енергията на вятъра се увеличава на 3-

та степен и разликата от 4 м/с до 13 м/с е не 3,25, а 3,25 на трета степен - 34, тоест произведената 

електроенергия при 4 м/с е 34 пъти по-малко, отколкото при 13 м/с. 
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Затова често вятърните перки се въртят само за радост на собственика и страничния наблюдател, 

без реално да произвеждат енергия. Над 13 м/с перките на Ветроком не увеличават мощността си 

от посочените 2,5 MW, а постепенно биват ограничавани и дори изключвани при скорост на 

вятъра от 25 м/с, с цел да бъдат запазени от унищожение. Перките на Ветроком, произведени от 

Fuhrlander GmbH Германия, са проектирани да издържат 3 секунди при скорост на вятъра от 59,5 

м/с (214 км/ч), след които перката ще е отлетяла. 

Затова за разлика от ТЕЦ с мощност 2,5 MW, където може да се достигне 100% натоварване през 

годината (тоест 2,5 MW по 8 760 часа в годината общо производство от 21 900 MWh през 

годината), при вятърните паркове горивото (вятърът) не може да се подава постоянно, защото това 

зависи от природата. Затова натоварването на вятърния генератор не може да е на 100%, а както с 

българските паркове през 2013 г. само 23%, или 2 023 часа на пълна мощност (всъщност перките 

са работили повече часове, но на непълна мощност, тоест при слаб вятър). 

Средната производителност в България е добра на фона на световните тенденции по данни за 2012 

г. най-голямо 

Разликата между производителността на отделните паркове в България обаче достига няколко 

пъти. От 3 274 MWh при ВтЕЦ "Тригорци - Г6", до едва 523 MWh при парка ВтЕЦ "Воденичане - 

2", общ. Стралджа, област Ямбол. 

В общините Карнобат и Айтос има много вятърни перки, но средното производство на инсталиран 

мегават е съответно едва 1 005 MWh и 1 224 MWh. 

Най-високо е производството на инсталиран мегават в общините Балчик (2 844 MWh през 2013 г.), 

Котел (2 509 MWh) и Добрич (2 357 MWh). 

Общините Генерал Тошево, Суворово, Каварна, Шабла и Казанлък се доближават до средната 

производителност в България от 2 000 MWh на инсталиран мегават. 

Парковете в общини като Троян, Търговище, Елхово и Гълъбово произвеждат по едва около 1 300 

MWh на инсталиран мегават през 2013 г. 

По области най-ефективни са Варна с 2 124 MWh, Добрич с 2 089 MWh и Стара Загора с 1 982 

MWh. 

Прави впечатление, че малките паркове с по 2 до 4,5 MW инсталирана мощност, разположени в 

Добруджа или по-билото на Стара планина, са най-ефективни, за разлика от големите комплекси. 

Например освен ВтЕЦ „Тригорци Г6“ с 3 274 MWh, с над 3 000 са още ВтЕЦ „ВГ 16“ с 3 059 MWh 

и Храброво 2 с 3 007 MWh. И трите са в Добруджа и са с много по-добри показатели от 

мегакомплексите. 

Най-ефективният голям комплекс е на ЕВН Каварна ЕООД с мощност 16 MW и средно 

производство от 2 308 MWh през 2013 г. на 1 инсталиран мегават. Другите големи паркове са с 

между 2 000 и 2 100 MWh производство на 1 инсталиран мегават през 2013 г., а вятърният парк на 

„Калиакра Уинд Пауър“ АД е с едва 1 885 MWh производство на един исталиран мегават (което се 

дължи на това, че е с по-стара технология и е въведен през 2008 г.). 

Ефективността на големите вятърни паркове е поместена в таблица 4 под статията. 

Извън областите Добрич и Варна има само няколко проекта с производителност над средната от 2 

023 MWh през 2013 г. на един мегават инсталирана мощност. Това са проект за 2 MW турбина в с. 

Раково в Стара планина над Сливен с производство на мегават от 2 564 MWh през 2013 г. Друг 
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успешен проект е в община Котел в с. Нейково с 2 509 MWh, отново проект на билото на Стара 

планина. 

Има още само един проект извън областите Добрич и Варна, който надхвърля средната 

производителност и това е малкият проект с мощност от едва 0,15 MW в с. Пещерско, общ. Айтос 

на билото на Стара планина, който е постигнал производство от 2 070 MWh на 1 мегават 

инсталирана мощност (в случая при мощността му от 0,15 MW, той е произвел 311 MWh). 

Съвсем близо до средната производителност е 50-мегаватовият проект Ветроком до вр. Бузлуджа 

над гр. Казанлък с реализираните 2 018 MWh на инсталиран мегават през 2013 г. 

Ако искахме да имаме средна производителност от 3 000 MWh на 1 инсталиран мегават трябваше 

да бъдат построени само най-добрите 9 вятърни парка, с обща инсталирана мощност само 24 MW. 

Ако искахме производителността да е 2 500 MWh на 1 инсталиран мегават това щеше да са 24 

парка с обща мощност 74,5 MW, или около 10% от всички. 

Големите вятърни паркове са комбинация от ефективно и неефективно разположени перки. 

Например проекта Ветроком до вр. Бузлуджа има 20 перки, някои от които са видимо засенчени от 

близко разположени хребети. Например има перка на надморска височина 1 367 м., засенчена 

непосредствено от север от хребет с височина 1 480 м. и от изток с хребет с височина 1 420 м. н. в. 

Вероятно най-ефективна е една от двете перки на височина 1 500 м., които са най-високо 

разположените перки в България въобще. 

На второ място по надморска височина у нас е парк Шипково в община Троян с неговите 1 450 м., 

като там има два ветрогенератора, които обаче са твърде неефективни с производство от 1 364 

MWh на инсталирана мощност от 1 MW. 

Ветропаркове има в само в 12 от областите у нас, при общо 28 в страната. В много от областите 

ветропарковете могат да се нарекат по-скоро експериментални. В Русе има вятърен парк с 

мощност от едва 0,095 MW, който е доста неефективен с едва 235 MWh производство на 1 

инсталиран мегават за 2013 г. В Благоевград са инсталирани мощности за 0,95 MW, в Търговище 

за 1,25 MW, във Враца за 4,5 MW, в Плевен за 5,45 MW. Това е твърде малко на база общо 678,52 

MW инсталирани мощности. 

Най-много са те в областите Добрич (494,34 MW), Стара Загора (73,8 MW) и Варна (60,45 MW). 

Оптимално би било, с цел балансиране на вятърната енергия, парковете да са разположени в 

различни ветрови зони, стига да са достатъчно ветровити и с малка корелация (когато има вятър на 

едното място, да няма на другото). 

Вятърните паркове в България срещат редица проблеми, като например изключване от ЕСО АД с 

цел предпазване на електрическата мрежа от претоварване. През 2013 г. производството от 

вятърните паркове понякога беше ограничавано с 40% в часовете между 10 и 17 ч. 

В някой дни от годината има обледяване на перките, което спира работата им. Затова някои 

паркове инвестираха в системи за размразяване на перките. 

Друг проблем са спиранията на перките, когато прелитащи ята птици се доближат до 

ветрогенераторите. Има и технически проблеми, като например един ветропарк се е изключил при 

температура на въздуха под 10 градуса по Целзий, защото такава била фабричната настройка. 

Проблемът е отстранен и вече се изключва при минус 20 градуса, но няколко дни не е работил. 

Средната цена на изкупуване на вятърната енергия е 188 лв. на MWh, което при значителните 

разлики в производителността на ветропарковете показва, че някой паркове ще са много 

печеливши, а други никога няма да бъдат изплатени. 
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Например Виндферм Балчик 4 ООД с посочените 3 274 MWh производство на 1 MW мощност 

през 2013 г. реализира 161 хил. лв. печалба през 2012 г. (последният публикуван отчет) и 

собственият капитал се увеличава до 2,03 млн. лв. в края на 2013 г. 

Далеч по-неуспешна е историята на вятърен парк Шипков до гр. Троян. Компанията собственик 

Троян Енерджи ООД е с отрицателен собствен капитал от 360 хил. лв. към 31 декември 2012 г. 

след натрупани загуби от 1,6 млн. лв. 

Цената за инсталиране на един мегават мощност е около 3,5 млн. лв. и успехът при вятърните 

паркове зависи от избора на ветровито място и избора на вятърен генератор, подходящ за 

наличните ветрови условия. Разбира се, ако генераторите са втора употреба е възможно да се 

постигне по-ниска инсталационна цена. 

Официално публикуваните данни по ветропаркове дават информация за най-ветровитите локации 

в България. Добре би било обаче да има информация и за най-ефективните перки, част от големите 

паркове Свети Никола, Суворово и Ветроком. 

При подходящ избор на локация и тип генератор е възможно вятърните паркове да са печеливши и 

на либерализирания пазар, без държавни субсидии. От друга страна при лош избор на локация 

(вятър) и лош избор на ветрогенератор, дори при субсидиране, инвестицията би била губеща. 

Настоящият анализ има за цел да покаже, колко различна е ефективността на различните вече 

инсталирани вятърни паркове в България. И в момента могат да бъдат пускани в експлоатация 

мощности от 30 kw (0,03 MW), като цената на изкупуване ще бъде 175,86 лв. на MWh. 

Практически инсталирането на малки вятърни инсталации е затруднено, защото минималното 

разстояние, което трябва да се спази при инсталирането на вятърен генератор, независимо от 

мощността, е 500 м до най-близкото населено място. 

Investor.bg, 7 февруари 2014 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ЕВРОПЕЙСКИ СИМПОЗИУМ: ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 2014 

КОГА:  10.03.2014, 09:00 ч. 

12.03.2014, 14:30 ч. 

КЪДЕ: Хотел Маритим Берлин, София, Stauffenbergstraße 26; 10785 Berlin, Germany 

 PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE 

КОГА: 27.03.2014, 10:00-18:00 ч. 

КЪДЕ: Интер Експо Център, Зала "Витоша", 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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