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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

"Лукойл" се отказва от производството на 

зелена енергия в България  

"Лукойл" може да се насочи обратно към Русия и да 

изтегли инвестициите във възобновяемите енергийни 

източници (ВЕИ) от България и Румъния, информира 

американската агенция Bloomberg. Причината е в това, че 

субсидирането на зелената енергетика чрез изкупни цени 

е значително орязано чрез Закона за ВЕИ в България и 

аналогичните рестрикции в законодателството на 

Румъния. Най-голямата частна нефтена компания в Русия 

контролира големи мощности като соларен парк в 

България и вятърен парк в северната ни съседка. 

Компанията обмисля пилотен проект за 10-мегаватова 

вятърна електроцентрала (ВяЕЦ) в Калининград. „Това 

може да стане догодина, когато властите свалят 

задължителния критерий за използване на оборудване 

руско производство", призна зам.-генералният директор 

на дъщерната компания Lukoil-Ecoenergo Максим 

Карнаухов. По думите му в Калининградската област, 

която е откъсната от Русия и се намира между Литва и 

Полша, „има добра възможност за развитие на вятърната 

енергетика". Но географското положение е решаващо: 

„Регионът е изолиран, а логистиката за транзита на 

конвенционалната енергия е сложна". България и 

Румъния обаче стават нерентабилни като инвестиционни 

дестинации на нефтения гигант. „Компанията взе решение 

да спре с инвестиции във възобновяемата енергетика в 

дългосрочен план в страните от Източна Европа", обясни 

топмениджърът, визирайки проектите на „Лукойл" в двете 

държави. 
Money.bg, 12 март 2014 

"Юнионбанк" окончателно се вля в ПИБ  

„Виваком” оглави по приходи 

телекомуникационния пазар у нас. 

Постъпленията на оператора през 2013 година са в размер 

на 811,9 млн. лв. Това е с 30,9 млн. лв. повече от 

оборотите, които отчете досегашният лидер „М-Тел”. 

„Глобул” остава трети със 142,8 млн. лв. по-малко. 

Последната година, в която приходите и на трите 
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мобилни оператора бележат ръст, е 2008 година. За сравнение, през 2013 година постъпленията им 

са с близо 1 млрд. лв. по-малко. Една от основните причини е регулаторната политика за 

намаляването на тарифите на едро. Това са таксите, които операторите плащат един на друг, за да 

използват мрежата си. Постъпленията на „Виваком” достигнаха 811,9 млн. лв. Това е спад с 5% 

спрямо 2012, но е повече от резултатите на другите два телекома. „Мобилтел”, макар и да остава 

лидер в мобилния сегмент като пазарен дял, отбелязва свиване с 15% - до 781 млн. лв. 

Постъпленията на „Глобул” намаляват с 9,4% - до 661,9 млн. лв.  

Преса, 12 март 2014 

Каним германци за завод “Диамант”  
Програмата за реиндустриализация на България включва и мерки за съживяване на конкретни 

предприятия, които имат потенциал, но в момента не работят. Това обяви на среща с 

представители на бизнеса и местните власти в Разград вицепремиерът Даниела Бобева. Тя лично е 

представила пред шест водещи в силикатния бранш германски компании възможностите да се 

съживи фалиралият завод за стъкло и порцелан "Диамант" в Разград. Българската агенция за 

инвестиции е презентирала предимствата да се развива отново силикатна индустрия в лудогорския 

център. Налице е суровинно находище на каолин близо до града, има подготвени кадри и 

индустриална площадка с инфраструктура и жп връзка до Дунав, обясни Бобева. Правителството 

иска да се преустанови практиката за износ на български суровини, които могат да се преработват 

у нас и след това да се изнасят като продукти с висока добавена стойност. "Трябва да помислим, 

че имаме деца и внуци и да оставим нещо и за тях", коментира Бобева. Кабинетът усилено 

преговаря и със Световната банка, за да получи подкрепа за възстановяване и изграждане на 

напоителни системи в селскостопанските региони.  

Стандарт, 11 март 2014 

Агрия Груп Холдинг увеличава земеделските си площи 

Агрия Груп Холдинг АД е сключило предварителен договор за придобиване на 100% от дяловете 

от капитала на компания, развиваща търговска дейност в сферата на агропроизводството в района 

на Североизточна България (област Русе) – Диасвет ЕООД. Компанията е титуляр на право на 

собственост на активи и права (недвижими имоти – стопански постройки, ведно с прилежащ 

терен, движими вещи – селскостопанска техника с прикачен инвентар и права на арендуване на 

общо 7 060 дка (седем хиляди и шестдесет декара) земеделски земи). Сделката предстои да бъде 

финализирана в срок до края м. март 2014 г. Сделката не попада в приложното поле на чл.114, ал.1 

от ЗППЦК, тъй като такъв тип сделки съгласно предмета на дейност на „Агрия Груп Холдинг”АД, 

в съответствие с разпоредбата на чл.114, ал.9 от ЗППЦК са в рамките на обичайната търговска 

дейност, представляваща съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в 

рамките на предмета му на дейност. 

profit.bg, 10 март 2014 

Газпром-Медия с апетити към БТВ 

Газпром-Медия - подразделение на руския гигант Газпром, води разговори с компания Central 

European Media Enterprises (CME) за придобиване на операциите в Румъния и България, съобщава 

румънският вестник "Евениментул зилей". Вестникът цитира информация на румънския сайт 

Хотнюз.ро, според която при представянето на финансовите резултати за миналата година СМЕ е 

потвърдила частично някои информации за продажба на активи в Румъния, разпространявани още 

през зимата. В Румъния СМЕ е собственик на лидера на местния медиен пазар ПроТеВе. 

Неофициални информации сочат, че редица компании проявяват интерес към придобиване "в 

пакет" на всички операции в Румъния и България, включително телевизионната дейност, 

отбелязва Хотнюз. Сред проявяващите интерес е руският гигант Газпром, който би участвал в тази 

стъпка индиректно, посочва румънският сайт. 

Преса, 10 март 2014 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

МФ пласира успешно 50 млн. лв. 10,5-

годишни държавни ценни книжа  

Министерството на финансите преотвори емисията 10,5-

годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 

януари 2014 г. и с падеж 15 юли 2024 година. На 

проведения на 10 март 2014 г. аукцион бе постигната 

среднопретеглена годишна доходност от 3,55% за цялото 

предложено количество 50 млн. лв. ДЦК. Общият размер 

на подадените поръчки достигна 180,17 млн. лева. Това 

съответства на коефициент на покритие от 3,60, което е 

най-високата стойност на този показател за този 

матуритетен сегмент от 2012 година. След този аукцион 

общото количество в обръщение на емисията е 100 млн. 

лева. Най-голямо количество ДЦК на аукциона 

придобиха банките - 37,53%, следвани от пенсионните 

фондове с 34,42%, застрахователните дружества с 

14,06%, гаранционни фондове с 7,29%, инвестиционни 

посредници с 6% и други инвеститори с 0,7 от 

предложените книжа. Спредът спрямо бенчмарковите 

германски облигации в този сегмент е в размер на 192 

базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на 

деноминирани в национална валута облигации на редица 

държави от региона и ЕС: Словения (3,80%), Полша 

(4,20%), Португалия (4,48%) Румъния (5,22%), Унгария 

(5,84%) и Гърция (6,68%). 

Money.bg, 11 Март 2014 

Оборотът в търговията на дребно 

нараства 

Българите развързват кесията и харчат повече за 

обзавеждане и техника в дома. През януари оборотът в 

търговията на дребно нараства с 0,5% спрямо 

предходния месец и с 5,5% спрямо същия месец на 

миналата година, сочат данните на НСИ. През януари 

спрямо същия месец на миналата година оборотът 

нараства във всички икономически групи. Най-голям 

ръст на оборота има именно в търговията на дребно чрез 

поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16% 

спрямо същия месец на миналата година. Продажбите на 

дребно на компютърна и комуникационна техника са 

нараснали с 13,8%, а в търговията с битова техника, 

мебели и други стоки за бита оборотът се увеличава с 

12,1%. Продажбите на лекарства са нараснали с 9,8%, а 

на храни, напитки и цигари - с 2,6%. 

Стандарт, 11 Март 2014 

 

 

12.03.2014 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.41215   

GBP/BGN 2.34625   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.04% от 01.03.2014  

 

ПЧИ: -135.1 млн. EUR през декември 

2013 

 
Лоши и преструктурирани кредити 

към септември 2013 

 

 

Безработица: 12.2% през януари 2014 
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Индустриалното производство расте с 2.3% на годишна база  

Въпреки че изпрати 2013 г. със спад, през януари обемът на индустриалното производство расте с 

1,4% на месечна и с 2,3% на годишна база, отчита НСИ. Сред секторите, чието производство се 

разширява спрямо януари 2013 г., са автомобилният (към който се причислява и производството 

на ремаркета и полуремаркета) – с цели 48,5%, печатните услуги – със 17,5%, машиностроенето – 

с 16,3%, фармацията – с 15,1%. Новините са добри, тъй като увеличеното индустриално 

производство през януари би следвало да се отрази и на икономическия растеж за първото 

тримесечие на новата година.  

Investor.bg, 11 Март 2014 

Брутният вътрешен продукт на България се е увеличил с 0.9% през 2013  

Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Миналата година 

икономиката ни е произвела стоки и услуги за 78.115 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от 

населението се падат по 10 743 лв. Слабият годишен ръст е разочароващ, но не е неочакван. 

Повечето анализатори вече коментираха, че заложените в макрорамката за 2013 г. прогнози за 

БВП няма да се сбъднат. Правителството на ГЕРБ бе записало нереалистично очакване за 1.9% 

увеличение на производството на стоки и услуги, а с актуализацията на бюджета миналото лято 

кабинетът "Орешарски" приземи прогнозата до 1% годишен ръст на БВП. Втората прогноза 

всъщност е изпълнима - като се има предвид, че обявените вчера данни на НСИ са предварителни 

и е много вероятно впоследствие да бъдат коригирани леко нагоре. 

Сега, 06 Март 2014 

Всеки работещ в България произвежда средно 15.7 лв. на час 

Брутният вътрешен продукт на един зает в икономиката се увеличава с 2.3% през последното 

тримесечие на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г, показват предварителните данни на 

НСИ. Така на всеки работещ човек се падат 6 593.2 лв. от текущия обем на БВП, като всеки е 

създавал средно 15.7 лв. на всеки отработен час. През четвъртото тримесечие на 2013 г. заетите 

лица в икономиката са 3.26 млн. Леко се увеличава броят на работещите в сектора на услугите, 

като от всички работещи сега те са 57.7%, спрямо 56.9% през последното тримесечие на 2012 г. В 

индустрията се отчита намаление от 26.4% в края на 2012 г. на 26% в края на 2013, докато в 

аграрния сектор спадът е от 16.7% на 16.3%. Брутната добавена стойност средно на един работещ 

през четвъртото тримесечие на 2013 г. реално се увеличава с 3.3% и също с 3.3% за един 

отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година. 

profit.bg, 06 Март 2014 

Рейтинг Топ 10 фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на машини, оборудване и 

домакински уреди", 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 Атаро Клима ЕООД Пловдив 11 283 4 110 

2 М+С Хидравлик АД Казанлък 10 894 14 471 

3 Атлас Копко Лифтън ЕООД Русе 10 741 5 319 

4 Прити 95 ООД Лясковец 9 939 7 179 

5 Атоменергоремонт ЕАД Козлодуй 8 898 6 908 

6 Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД Стряма 6 227 613 

7 Емко ЕООД  София 4 328 13 351 

8 СКФ Берингс България ЕАД София 4 022 11 879 

9 Мехатроника АД Габрово 3 678 3 263 

10 Балканско ехо ЕООД Кръвеник 3 088 2 423 

mailto:office@kpo.bg
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

ЦСКА тръгва към борсата със свити 

задължения и висока загуба  
За инвеститорите в акции най-важното нещо е едно 

дружество да генерира печалби и приходи, които да 

донесат възможно най-добра и бърза възвращаемост на 

парите им. Освен рационална преценка обаче винаги има и 

малко емоция - симпатии към компанията, продуктите й, 

мениджмънта й. Когато става въпрос за футболен отбор, 

балансът логично се измества. Във вторник беше 

публикуван финансовият проспект за публично предлагане 

на акции на ПФК ЦСКА. Досега се знаеше, че той е 

одобрен от КФН и клубът планира да предложи 3 млн. 

книжа с емисионна стойност 3 лв., което означава, че в 

касата на клуба може да постъпят 9 млн. лв. Съобщението 

за публичното предлагане беше обявено в два ежедневника 

и продажбата на ценни книжа започва на 19 март, като ще 

продължи 15 дни. Основният акционер Александър Томов 

вече обяви, че се надява любовта на феновете да помогне 

за набиране на средствата. Дали с финансовите си 

резултати обаче дружеството ще спечели и любовта на 

инвеститорите? Публикуваният проспект оправда 

очакванията, че финансовото състояние на клуба е 

незавидно. Остава въпросът обаче защо КФН одобрява 

проспект на дружество с големи дългове, спадащи 

приходи, все по-големи загуби и без ясни перспективи. 

ПФК ЦСКА е успял да свие дълговете си с около 15 млн. 

лв. към края на октомври 2013 г., но загубата се увеличава 

до близо 9 млн. лв. Клубът има огромни задължения, което 

се вижда и от проспекта за публичното предлагане - 

общата им сума към края на октомври е над 20 млн. лв., 

по-голяма част от които са текущи. Приходите на клуба 

също намаляват, а загубата расте значително. 
Капитал, 2014-03-12 

Прогнозират 50% годишен ръст на 

фондовата борса  
Индексите на Българска фондова борса-София имат 

потенциал да постигнат ръст от 40-50% в рамките на тази година. Това прогнозира за "Стандарт" 

Цветослав Цачев, ръководител отдел "Анализи" в ЕЛАНА Трейдинг. По думите му риск номер 

едно е ситуацията в Украйна и икономическата, и финансовата криза там, която ще има отражение 

и върху нашия пазар. "Това може да доведе до спад на акциите у нас, но най-вероятно само в 

рамките на краткосрочна корекция, която ще бъде подходяща причина за покупки. Ако ситуацията 

не се влоши допълнително, българските индекси имат потенциал да завършат годината с 40-50% 

покачване. Да не забравяме, че от началото на годината SOFIX вече е направил ръст от 20% - само 

за два месеца", посочва Цачев. На същото мнение е и Благовест Крачев, брокер в ИП Карол. 

"Позитивни сме за развитието на фондовия пазар през годината поради причината, че има голям 

позитивен нетен паричен поток към БФБ", посочва Крачев. 
Стандарт, 2014-03-11 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот (3–8 март 2014) 

(лв) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 4 305 218.09 

Standard 4 761 167.75 

АДСИЦ 931 119.77 

Общо 12 634 835.00 

 

BGREIT: 11.02.2014 – 11.03.2014 

 

BGBX40: 11.02.2014 – 11.03.2014 

 

SOFIX: 11.02.2014 – 11.03.2014 

 

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


 

 

 

стр. 6 от 11 

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

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

Брой 10 (93) / 13 март 2014 Камара на професионалните оценители 

 

SOFIX е най-печеливш в света за 2014 г.  
Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX си върна първенството сред световните 

индекси по ръст от началото на годината. За този период SOFIX нарасна с 23,7%, с което 

изпреварва дубайския основен индекс, повишил се с 23,3%. Дубайският индекс е най-печеливш за 

последните шест месеца и за последната една година с ръст съответно от 77,7% и 120,7%. На трето 

място е Египет, с ръст от 15,9% от началото на годината, следван от индексите на Дания с 15,7% и 

Гърция с 15,4%. С над 14% от началото на годината са се повишили и индексите на Виетнам и Абу 

Даби. На противоположния фронт най-губещ от началото на годината е руският индекс, паднал с 

19,6%, следван от индекса на Бразилия със загуба от 10,2% и Мексико с 8,9%. Следват Унгария и 

Турция със загуби от около 8%. Руският индекс се представя най-зле и за последната година като 

пада с 24,4%. Следван е от индексите на Турция и Бразилия, които падат с 22,9% и 21,4%. 
Стандарт, 2014-03-11 

Финансовите инвеститори взеха директен дял от 21%  
Новите инвеститори в групата на "Приста ойл" - базираният в Хонконг инвестиционен фонд ADM 

Capital и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), взеха директен контрол от 

20.78% в "Монбат". Пряк купувач на дела е регистрираното в Холандия "Приста Холдко 

Кооператиф". Последното прехвърляне на книжата от пакета е станало на 28 февруари, като 

продавач е мажоритарния собственик на групата "Приста ойл холдинг", става ясно от съобщение 

на "Монбат" до фондовата борса. ADM и ЕБВР придобиха 30% от "Приста ойл груп" през 

пролетта на 2012 г. срещу 48 млн. евро, разпределно по равно между двата инвеститора. Сделката 

за "Монбат" би следвало да е продължение на тази първоначална инвестиция и контролът над 

"Приста Холдко Кооператиф" да е съвместен между двата инвеститора, макар според решение на 

Комисия за защита на конкуренцията от 2012 г. "Приста Холдко Кооператиф" е под едноличния 

контрол на дружества от ADM Group. 
Капитал, 2014-03-07 

"Петрол" ще набира рекорден капитал през борсата  
Дистрибуторът на горива "Петрол" смята да направи най-голямото набиране на капитал в 

историята на Българската фондова борса (БФБ) – компанията ще търси над 270 млн. лв. от 

акционерите си и потенциални инвеститори, става ясно от покана за извънредно общо събрание на 

акционерите му. Датата, на която то трябваше да се проведе, първоначално беше определена за 8 

април, но тъй като поканата не е вписана в Търговския регистър, се налага насрочване на друг ден 

според съобщение на дружеството. Компанията смята да набере парите, като пусне нова емисия 

акции, с която да увеличи и акционерния си капитал. При успешно записване той ще нарасне от 

109.25 млн. лв. на 163.87 млн. лв. За да се смята емисията за успешна, трябва да бъдат записани 

поне 40 млн. нови акции (200 млн. лв ) и според портфолио мениджъри това е знак, че 

ръководството вече се е уговорило с един или няколко инвеститори да запишат такова количество 

книжа. Ако всички нови акции бъдат продадени успешно, това ще е най-голямата еднократно 

събрана сума от увеличение на капитал на българския фондов пазар според справка от БФБ. Все 

още няма яснота за какво точно ще бъдат използвани парите. Директорът за връзки с 

инвеститорите на дружеството Юлияна Григорова обясни, че засега не може да даде повече 

информация и предстои тя да бъде публикувана. Посредник по новата емисия ще е "София 

интернешънъл секютириз". В поканата си до акционерите от управителния съвет обясняват, че 

набирането на пари се налага, за да бъде капитализирано дружеството. На инвеститорите ще бъдат 

предложени 54.6 млн. нови акции с емисионна цена 5 лв. за всяка.  
Капитал, 2014-03-07 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Инвестициите в имоти у нас могат да се 

удвоят през 2014 г. 
Инвестициите в бизнес имоти в световен мащаб ще 

нараснат с 13% до 968 милиарда евро (1,33 трилиона 

долара), прогнозира световната консултантска 

компания Cushman & Wakefield в изданието 

„Международен инвестиционен атлас 2014", 

представено от стратегическия й партньор в България 

и Македония Forton. Съединените щати и Западна 

Европа се очаква ще дадат основния тласък за подема 

в инвестиционната активност. Според Cushman & 

Wakefield през 2013 г. глобалният пазар е възлязъл на 

стойност 859 милиарда евро (1,18 трилиона долара), с 

22.6% повече от 2012 г. и e постигнал най-високото 

ниво от 2007 г. насам. Глобалните инвестиции в 

недвижими имоти преминаха повратна точка през 

2013, като пазарната активност и цените нараснаха с 

края на икономическите рецесии, нарастването на 

бизнес доверието и увеличената ликвидност на 

повечето световни пазари. Силното последно 

тримесечие тласна обемите в Европа, Близкия Изток 

и Африка до шестгодишен връх от 246,3 милиарда 

долара през 2013 г., 23% над нивото от предходната. 

„Пазарът в Европа, Близкия Изток и Африка е силно 

ентусиазиран. Общото търсене продължава да расте, 

като институционалните фондове и чуждестранният 

интерес се увеличават", казва Ян Вилем Бастийн, 

директор „Инвестиции" за Европа в Cushman & 

Wakefield. 
Money.bg, 12 март 2014 

Катар с интерес за инвестиции и в 

туризма у нас  
Една от най-големите инвестиционни компании в 

света „Катар Холдинг“ има желание да участва в 

развитието на туризма в България, включително на 

зимните и спа-курорти. Това стана ясно след срещата 

на президента Росен Плевнелиев с изпълнителния 

директор на катарската държавна инвестиционна 

корпорация Ахмад Мухамад aл Сайед, съобщава 

пресслужбата на държавния глава, чиято официална 

визита в арабската страна продължава. „Изразен беше 

и интерес за инвестиции в културно-историческия 

туризъм в България и популяризирането на 

българската история“, е заявил Плевнелиев пред 

български журналисти в Доха. На срещата е било 

обсъдено изграждането на офис и жилищни сгради на 

територията на бившите военни поделения в София, в 

съседство с терените, на които е предвидено 

изграждането на „София тех парк“. Катарската 

Банка ще управлява "Парк 

мол" в Стара Загора заради лош 

кредит  

Вълната от промяна на собствеността 

при моловете заради финансови 

проблеми не подмина и Стара Загора. 

Първият търговски център от този 

тип в града – "Парк мол", вече се 

контролира от Уникредит Булбанк 

заради непогасен инвестиционен 

кредит от 24.4 млн. евро. Средствата 

са отпуснати през юни 2009 г. на 

собственика на мола – дружеството 

"Кино Арена 2005" (преименувано на 

"Парк мол Стара Загора").  

Капитал, 12 март 2014 

Варна да вземе дългосрочен 

заем в размер над 1 320 000 лв.  

Това предлага кметът Иван Портних 

в преписка до комисията по финанси 

към местния парламент в града. 

Задължението е за срок от 10 г. и се 

поема към „Регионалния фонд за 

градско развитие” АД и частна банка 

чрез инициативата JESSICA. 

Средствата ще бъдат разходвани за 

изграждането на нов паркинг по 

протежението на бул. „Приморски“ 

от ул. „Преслав“ до ул. „Черноризец 

Храбър“ в центъра на града. 

Черно море, 11 март 2014 

Обсъждат строежа на нова 

концертна зала в София 

Обмисля се идея за нова концертна 

зала, подобна на зала „България" в 

столицата. Това заяви заместник-

кметът по културата към Столичната 

община Тодор Чобанов. Той посочи, 

че такава зала е необходима, защото 

достъпът до зала „България" е труден. 

Чобанов уточни, че таксите за 

концерти и прояви, които 

изпълнители на щат към Столичната 

община плащат за наем там, са без 

никакви преференции. 

Дарик радио, 10 март 2014 
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държавна инвестиционна корпорация е заинтересована също така от сключването на сделки в 

строителството и стратегическите недвижими имоти и за получаването на концесии за добива на 

метали в България, включително на злато и мед. Ахмад Мухамад aл Сайед е потвърдил интереса 

на корпорацията към проекти в земеделието у нас и към производството на месни и млечни 

продукти. 

Investor.bg, 12 март 2014 

Строим най-дългия пътен тунел в Европа  
Три площадки за хеликоптери и най-дългият пътен тунел в Европа ще бъдат изградени по трасето 

на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. Това заяви министърът на регионалното 

развитие Десислава Терзиева по време на форум, провел се в сградата на Университета по 

архитектура, строителство и геодезия. Министърът посочи, че те ще служат за реакция при 

извънредни и аварийни ситуации в някой от двата големи тунела, които се предвижда да бъдат 

изградени в 65-километровия участък Благоевград - Сандански. Проектната скорост на трасето ще 

е 120 км, но от фирмата-изпълнител на проекта заявиха, че магистралата фактически ще допуска 

движение със скорости от 130 км в час. Още в самото начало на презентацията си Терзиева заяви, 

че Лот 3 може да остане недофинансиран от европейските средства, тъй като за изграждането му 

са необходими 1.7 млрд. лв. или толкова, колкото са предвидени за всички нови пътища за 

периода 2014 - 2020 г. Трасето е разделено на три участъка, каза още регионалният министър. 

Първият ще е от границата на Благоевград до Кресненското дефиле и ще е с дължина около 21 км. 

Два километра от тях ще бъдат тунел с по две ленти във всяка посока. Името на съоръжението ще 

е "Железница".  

Money.bg, 12 март 2014 

Млада българска компания привлече 2.4 млн. долара финансиране  
Българското приложение Flipps, което доскоро се казваше iMediasharе, успя да привлече свежо 

финансиране от 2.42 млн. долара. Това е най-голямата обявена инвестиция в българска стартираща 

компания сред проектите на двата инвестиционни фонда - Eleven и Launchub, създадени по 

инициатива JEREMIE през 2012 г. досега. Показателно е и кой е повярвал в продукта - 

финансирането е осигурено от един от водещите рискови инвестиционни фондове в Европа - 

Earlybird, и един от легендарните предприемачи в Силициевата долина Тим Дрейпър. Това става 

ясно от съобщение до фондовата борса на българското дружество за разработка на технологични 

решения "Бианор холдинг", чиято рожба е Flipps. Най-краткото описание на продукта е мобилно 

приложение, което превръща телефона в дистанционно управление. Вложението представлява 

втората едра инвестиция, след като през 2012 г. екипът на Flipps получи т.нар. seed финансиране 

от 200 хил. евро от българския фонд за стартиращи компании Launchub и група бизнес ангели 

срещу миноритарен дял от компанията. Тогава това финансиране оцени целия бизнес на Flipps на 

малко под 3 млн. долара. Сега новата инвестиция от 2.4 млн. долара представлява т.нар. серия А 

финансиране, като освен Earlybird и Тим Дрейпър принос за него имат още турският предприемач 

и инвеститор в иновативни компании Хасан Асланоба, българският фонд Launchub, българската 

инвестиционна компания "Терес Ейнджълс" и частни инвеститори - бизнес ангели. 

Капитал, 12 март 2014 

Дъщерната на Енемона АД компания ТФЕЦ Никопол сключи договор за 

изграждането на проект с китайката компания Норт Чайна Пауър 

Инженеринг  

Съгласно условията на договора Енемона, в качеството си на подизпълнител има правото да 

изпълнява до 40% от обема на проекта, като подизпълнител. Освен това Енемона и Норт Чайна 

Пауър Инженеринг подписаха меморандум за партньорство, съгласно, който, Енемона ще участва 

в проекти на китайската компания, като подизпълнител на територията на ЕС. Стойността на 

договора, надхвърля 10 на сто от средните приходи на дружеството на неконсолидирана база за 

последните три години, или най-малко 76 млн. лв. От Енемона преди дни обявиха, че е 
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приключила 2013 г. с консолидирана печалба от 550 хил. лв., спрямо загуба от 766 хил. лв. за 

година по-рано. 

Profit.bg, 10 март 2014 

Стартират газовата връзка с Турция  
Старт на междусистемната газова връзка с Турция ще бъде даден следващата седмица, заяви зам.-

министърът на енергетиката Иван Айолов. На 10 февруари за Анкара заминава наша експертна 

група, която да подготви меморандума, за който се договориха българският министър на 

икономиката Драгомир Стойнев и турският министър на енергетиката Танер Йълдъз. Около 14 

март документът трябва да бъде подписан. "Надявам се, че след това ще се върви активно към 

реализация на проекта и в рамките на 2 години връзката ще бъде готова", каза Айолов. Така 

България ще има достъп до алтернативни на руските доставки на газ. До април трябва да заработи 

и връзката с Румъния. Поради спиране на работа на фирмата, която прокопава трасето под Дунав 

по време на новогодишните празници, се получи пропадане, каза Айолов. Това е довело до 

забавяне на проекта. С предприетите мерки до края на март трасето ще бъде готово. Айолови 

изрази дълбоко съмнение за евентуална нова газова криза. При такава обаче ще можем да 

разчитаме на запасите в Чирен, както и на наличната тръба към Гърция, по която можем да си 

доставим до 1,5 млрд. кубика газ годишно. 

Стандарт, 6 март 2014 

Ще продължат ли руснаците да купуват имоти по Черноморието? 
Руските клиенти са определящи за българския пазар на ваканционни имоти, както и до голяма 

степен и за туризма. Ето защо евентуални санкции срещу тях от страна на Европейския съюз ще се 

отразят негативно на сектора, пише в свой анализ инвестиционната компания Green Life. Според 

нея умерената позиция на България и избягването на крайни политически изказвания по 

отношение на ситуацията в Украйна са ключови за успеха на летния сезон на ваканционни 

жилища. „Задълбочаване на конфликта в Украйна има своите негативни последици. Руските 

граждани следят с притеснение решенията на ЕС, особено що се отнася до предложенията да се 

спре издаването на визи за тях. През последната седмица дори наблюдаваме отчетлива тенденция 

на изчакване и забавяне на сделките от тяхна страна", коментира Теофил Петров, изпълнителен 

директор на Green Life. Това би могло да обърне позитивната тенденция на пазара от миналата 

година, когато на годишна база покачването в броя на сделките с жилища тип „втори дом" беше 

около 7%, която тенденция стабилизира и ценовите нива. Според експертите обаче 

международният конфликт би могъл да се отрази и позитивно на българския пазар на ваканционни 

жилища, ако България запази умереност. „През последните месеци рублата се обезценява. За 

руските граждани, чиито спестявания са в местна валута, това е неприемливо и те търсят 

възможност да „спасят" парите си, като ги вложат изгодно. Ваканционен имот в България е 

чудесна възможност", казва още Петров. 

Money.bg, 6 март 2014 
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АНАЛИЗИ 

 

Регионален бизнес Стара Загора: Има още за подобрение 

Силна икономика, добро здравеопазване, но и лоша социална среда и замърсявания. Това показват 

главните изводи от изследването на Института за пазарна икономика (ИПИ) "Регионални 

профили" за област Стара Загора. Енергийният комплекс "Марица-изток" си остава един от 

двигателите за икономиката, но и извън него има редица причини областта да е водеща като 

производство в България (четвъртата по този показател през 2009 г.) - наследството на огромния 

оръжеен комплекс в Казанлък и големите индустриални компании са създали много силна основа, 

върху която стъпва голяма част от бизнеса тук. Дори и след затварянето на част от производствата 

в отбранителната индустрия и закриването на знакови предприятия като ДЗУ в Стара Загора пак 

остават много компании, които са се развили на тяхна база. 

Наследство 

Не на последно място Тракийският университет, близостта до магистрала "Тракия" и положението 

на града насред традиционен земеделски район позволяват да се създаде бизнес за дружества от 

различни браншове. 

Преди няколко години изследване на ИПИ постави Стара Загора на едно от последните места като 

условия за правене на бизнес. Тогава през 2009 г. икономиката на цяла България все още растеше, 

а такава позиция на областния град предизвика изненада. Лошата позиция се обясняваше 

предимно с тромавите административни услуги. Представеното в края на миналата година ново 

проучване обаче показва, че местните данъци и корупцията са сред най-ниските в цялата страна. 

Подобно между другото като в Сливен. 

Околната среда и екологията е слабото място на областта, но за сметка на това здравеопазването е 

определено от хората като много добро и по този показател регионът е на челните места в 

България. Макар и с добре развита икономика и едър бизнес, бедност и недоволство силно се 

усещат и тук. "Един на всеки десет живее в домакинство с нисък интензитет на икономическа 

активност", отбелязват от ИПИ. Заетостта си остава висока и след свиването заради кризата, както 

и нивото на заплащане. Трябва обаче да се има предвид, че средната заплата в региона се 

повишава много заради високото заплащане в енергийните компании. 

Нужно е още старание 

Ниско остава нивото на усвояване на европейски фондове на глава от населението – само София 

изпреварва областния град по това. Анкетата показва, че все още има много какво да се желае от 

администрацията – бавните и неясни процедури продължават да са проблем. 

Като цяло образованието се оценява добре, макар че броят на студентите към броя на населението 

не е висок. Учениците рядко отпадат от училище, а представянето на матурите е добро. Според 

данните на ИПИ една четвърт от всички жители на областта живеят под линията на бедността, а в 

последните години икономическата активност в много семейства намалява. 

Капитал, 6 март 2014 

mailto:office@kpo.bg
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 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 

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

