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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Малко над 7% от капитала на 

Булгартабак бяха продадени извън 

регулиран пазар 
Сделката е за 531 950 книжа на цигарения холдинг. 

Цената, по която е сключена трансакцията, е с 30% по-

ниска от текущата пазарна цена – по 50 лв. за брой при 65 

лв. на регулиран пазар. Продавач най-вероятно е E. 

Miroglio Finance S. A., защото делът от 7,2205% 

съответства на капиталовото участие на компанията на 

Едоардо Миролио. Още на 9 май 2014 г. той съобщи, че 

понижава дела си в Булгартабак от 10,4408%. Купувач 

тогава беше Корпоративна търговска банка АД, чийто дял 

нарасна от 2,7996% до 6,0199%. Освен Едоардо Миролио 

и фалиралата банка, акционери в холдинга са BT Invest 

GMBH, Австрия, със 79,83%, който е основният 

акционер, и Табако инвестмънт“ с 5%. 

Investor.bg, 16 март 2016 

"Баумакс" купува ритейл парка в 

Пловдив 

Намерението на "Баумакс България" е да осъществи 

концентрация като придобие  контрол върху компанията 

собственик на парка "Лендмарк България Ритейл Парк" 

ЕООД. Ритейл Парк Пловдив се намира на една от 

основните градски артерии, свързваща южните квартали с 

централната част и река Марица на север. Площта е над 

40 хил. кв м. с два корпуса - единият е построен 

специално за "Баумакс", а другият е разпределен между 

различни наематели. "Баумакс България" е собственост на 

компанията "Хедус" от края на 2014 г. след оттеглянето 

на австрийските собственици на веригата магазини за 

строителни материали и стоки за дома. Самата верига пък 

беше прекръстена на HomeMax.  

Дневник, 11 март 2016 

Кредитор продава рециклиращите 

машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца 

Оборудването за рециклиране на "Екометал инженеринг", 

който е собственост на Пламен Стоянов, се продава от 

кредитор. Причината е необслужено лизингово 

задължение. Продаваните машини са стрували около 10 

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


 

 

 

стр. 2 от 13 

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

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

Брой 11 (194) / 17 март 2016 Камара на професионалните оценители 

 

млн. лв. при покупката им преди девет години, а сега се предлагат за около половината, т.е. около 

5-6 млн. лв. "Екометал инженеринг", която има база за преработка на стари автомобили и друго 

оборудване в софийския кв. "Кремиковци", има неуредени вземания и с друг кредитор - 

Уникредит Булбанк, който през февруари също е наложил запор над дяловете на собственика. От 

обявата на продавача - наследника на лизинговото дружество "Хипо Алпе Адриа", "Хета асет 

резолюшън" търсената цена не става ясна.  

Капитал, 15 март 2016 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

НСИ отчете дефлация през февруари 

Индексът на потребителските цени за февруари спрямо 

предходния месец януари е 99.7%, което означава, че 

месечната инфлация е минус 0,3%. През февруари спрямо 

същия месец на предходната година е регистрирана 

дефлация в размер на 0,5 на сто. Средногодишната 

инфлация за периода март 2015 - февруари 2016 г. спрямо 

периода март 2014 - февруари 2015 г. е 0.0%. Намаление 

е регистрирано при жилищно обзавеждане, домакински 

уреди и принадлежности, както и при развлечения и 

култура, разнообразни стоки и услуги, съобщения. През 

февруари спрямо предходния месец са се увеличили 

цените на козметичните продукти – с 1,4 на сто, цигарите 

– с 0,5 на сто, перални, такси за събиране и изхвърляне на 

битови отпадъци, дърва за отопление. 

econ.bg, 15 март 2016 

Изнесоха 1,6 млрд. в търсете на доходност  

Инвестициите на българските граждани и бизнес зад 

граница се увеличават в търсене на по-добра доходност. 

Причината за това са падащите лихви по банковите 

депозити, повечето от които са под 1% годишно. Към 

края на декември 2015 г. активите, управлявани от 

местните и чуждестранните инвестиционни фондове, 

които осъществяват дейност в България, възлизат на 

2,216 млрд. лв., сочат данните на БНБ. В тези фондове 

средствата си влагат застрахователи и пенсионни 

фондове, както и отделни граждани и фирми, които 

търсят алтернатива на банковите депозити. Активите на 

инвестиционните фондове за година се увеличават с 258,3 

млн. лв., или с 13,2%. 1,6 млрд. лв. от управляваните от 

тези фондове средства са инвестирани зад граница, сочат 

изчисления на "Стандарт" на база на данните на БНБ. 

Вложенията на фондовете в чужбина за година скачат с 

319 млн., или с 24,8%. В същото време вложенията на 

местните фондове в банкови влогове се свиват със 100 

млн. лв. 

Стандарт, 14 март 2016 

НСИ: През 2015 г. износът на България за 

ЕС се увеличава със 7.9% спрямо 2014 г.  

През 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава със 

7.9% спрямо 2014 г. и е в размер на 29.1 млрд. лева, сочи 

статистика на Националния статистически институт 

(НСИ) . Основни търговски партньори на България са 

Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, 

които формират 69.1% от износа за държавите - членки 

на ЕС. През декември 2015 г. износът за ЕС се увеличава 

с 5.8% спрямо същия месец на предходната година и е в 

16.03.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.76058  

GBP/BGN 2.49602   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.03.2016  

 

ПЧИ: 6.9 млн. EUR през дек. 2015 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към декември 2015 

 

 

Безработица: 10.2% през яну. 2016 
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размер на 2.174 млрд. лева. Вносът на България от ЕС през 2015 г. се увеличава с 5.5% спрямо 

2014 г. и е на стойност 33.2 млрд. лв. по цени CIF.. Най-голям е стойностният обем на стоките, 

внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През декември 2015 г. вносът на 

България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 1.3% спрямо същия месец на предходната 

година и е в размер на 2.861 млрд. лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос 

CIF) на България с ЕС за 2015 г. е отрицателно и е на стойност 4 174.5 млн. лева. По цени 

FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото 

също е отрицателно и е в размер на 1 952.7 млн. лева. При износа на България за ЕС, разпределен 

според Стандартната външнотърговска класификация, през 2015 г. в сравнение с 2014 г. най-голям 

ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (22.5%) и „Машини, оборудване и 

превозни средства” (12.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от 

животински и растителен произход” (3.2%). При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е 

отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (25.3%). Най-голямо намаление 

се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (22.6%). 

Агенция Фокус, 12 март 2016 

НСИ: През януари 2016 г. индексът на продукцията в сектор 

„Строителство” е с 3.4% под равнището от предходния месец  

По предварителни данни през януари 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, 

изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.4% под равнището от предходния месец. 

Това се посочва в статистика на Националния статистически институт. Календарно изгладените 

данни показват спад от 10.7% на строителната продукция през януари 2016 г. в сравнение със 

същия месец на 2015 година. През януари 2016 г. индексът на произведената строителна 

продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като 

продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 4.9%, а от сградното 

строителство - с 2.0%. На годишна база спадът на строителната продукция през януари 2016 г., 

изчислен от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при сградното 

строителство, така и при гражданското/инженерното строителство, като регистрираното 

намаление е съответно с 13.0 и 8.1%. 

Агенция Фокус, 11 март 2016 

НСИ: През януари 2016 г. е регистрирано увеличение в производството и 

разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%  

По предварителни данни през януари 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен 

от сезонно изгладените данни, нараства с 0.8% в сравнение с декември 2015 година. Това се 

посочва в статистиката на Националния статистически институт (НСИ). През януари 2016 г. при 

календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.0% спрямо 

съответния месец на 2015 година. През януари 2016 г. увеличение спрямо предходния месец е 

регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%, 

и в добивната промишленост - с 2.7%, докато в преработващата промишленост е отчетено 

намаление - с 0.3%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: 

производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.1%, производството на 

превозни средства, без автомобили - с 5.6%, производството на хартия, картон и изделия от хартия 

и картон - с 4.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.9%. 

Ръст е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 22.2%, 

производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 

19.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 11.6%, производството на 

напитки - с 9.9%. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно 

изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 8.4%, и в преработващата 

промишленост - с 5.2%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа 

и топлоенергия и газ - с 4.8%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо 

предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и 
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оборудване - с 49.3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти - с 25.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 

18.6%, производството на напитки - с 10.0%. Намаление е отчетено при: производството на 

превозни средства, без автомобили - с 22.8%, производството на основни метали - със 17.4%, 

обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.7%, 

производството на химични продукти - с 6.7%. 

Агенция Фокус, 11 март 2016 

Производителността на труда през 2015 г. е най-ниска в аграрния сектор 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. производителността на труда (БВП на един зает в 

икономиката) у нас се увеличава с 2,5% в сравнение със същото тримесечие на предходната 

година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. На едно 

заето лице се падат 7247,2 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 17,2 лв. 

БВП за един отработен час. Година по-рано тези стойности са били съответно 7181 лв. и 17,1 лв. за 

един отработен час. Брутната добавена стойност средно на един зает през четвъртото тримесечие 

на 2015 г. реално се увеличава с 0,7% и с 0,6% за един отработен човекочас на годишна база. Най-

ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1428,8 лв. брутна добавена стойност 

(БДС) на един зает и 3,8 лв. за един отработен човекочас. В индустриалния сектор равнището на 

производителността на труда е 5939,3 лв. БДС средно на един зает и 14 лв. за един отработен 

човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6986,8 лв. БДС, като за един 

отработен човекочас се създават средно 16,2 лв. от текущия обем на показателя. Заетите лица в 

икономиката са над 3,27 млн., като броят им нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. 

(3,259 млн.). Общият брой отработени часове е близо 1,376 млрд. Структурата на заетостта по 

икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2014 и 2015 г. показва увеличение на 

относителния дял на заетостта в индустриалния сектор и в сектора на услугите. 

Дума, 09 март 2016 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Компютърни и други свързани с тях 

дейности ", по Дълготрайни активи за 2014 г. 

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

No Предприятие Град 

Дълготрайни активи  
(хил. лв.) 

2013 2014 

1 Буллс АД София 52 116 60 432 

2 Сирма солюшънс АД София 36 899 28 691 

3 Датамакс систем холдинг АД София 26 336 27 483 

4 Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри България 
Сентър ЕООД София 9 440 10 645 

5 Скрил България ЕООД София 3 371 10 002 

6 Хаос Софтуер ООД София 9 474 9 972 

7 Транзакт Пеймънт Сървисиз Груп - 
България ЕООД София 2 437 8 387 

8 Джи Пи Ес контрол ЕАД София 7 480 7 073 

9 Опенкод Системс ООД София 7 249 6 395 

10 ММ Солушънс АД София 5 278 4 312 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
http://www.beis.bia-bg.com/


 

 

 

стр. 6 от 13 

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

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

Брой 11 (194) / 17 март 2016 Камара на професионалните оценители 

 

БОРСОВИ НОВИНИ 

 

LSE и Deutsche Bоеrse официално обявиха 

сливането си 

Борсовите оператори London Stock Exchange (LSE) и 

Deutsche Bоеrse официално обявиха, че са договорили 

сливането си. Централата на обединената компания ще 

бъде в Лондон, а шефът на германската борса Карстен 

Кенгетер ще бъде главен изпълнителен директор. В сряда 

те обявиха, че председателят на LSE Доналд Брайдън ще 

бъде председател и на обединения бизнес, а Хоаким Фабер, 

председател на надзорния съвет на Deutsche Boerse, ще 

стане заместник-председател. Потребители, трейдъри и 

акционери с нетърпение очакват други критични детайли 

по сделката като намаляване на разходите, потенциални 

продажби, клирингови операции и подход за решаване на 

антитръстовите съображения. Сделката идва в момент на 

несигурност за пазарните участници, тъй като тя е 

засенчена от приближаващия вот на Великобритания през 

юни дали страната да остане, или да напусне Европейския 

съюз. Американският конкурент на борсите Intercontinental 

Exchange вече подсказа, че може да се включи с оферта за 

LSE. Анализаторите и наблюдателите очакват да направи 

сериозно предложение. LSE и Deutsche Boerse целят да 

създадат европейски гигант в търговията с деривати, който 

да може да се конкурира с най-големите световни пазарни 

оператори – американските CME Group и ICE, както и 

Hong Kong Exchanges and Clearing. 

Investor.bg, 16 март 2016 

Цели 25 дружества са заплашени от 

спиране от търговия на борсата 

Българска фондова борса заплаши 25 дружества, чиито 

ценни книжа се търгуват на Българска фондова борса да 

спре търговията им. Основанието за спиране е 

неплащането в срок на таксата за поддържане на 

регистрираната емисия. Дружествата имат срок до 1 април 

да платят дължимата такса. Ако не го сторят, книжата им 

ще бъдат спрени временно от търговия, считано от 4 

април, до заплащане на дължимата такса. Дружествата, 

незаплатили дължимата на БФБ такса, са: 

Борсов код - Емитент 

ATZ - Артанес Майнинг Груп АД-София 

BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София 

7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София 

4VD - Видахим АД-Видин 

VN7 - Винъс АД-София 

4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност 

DAD - Далия ЕАД-Габрово 

E4A - Енемона АД-Козлодуй 

БФБ-София  

Седмичен оборот 07-12.03.2016 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 537 429.42 

Standard 1 050 089.96 

АДСИЦ 415 612.37 

Общо оборот на 

БФБ 2 525 065.47 

 

BGREIT: 15.02.2016 – 15.03.2016

 

BGBX40: 15.02.2016 – 15.03.2016 

 

SOFIX: 15.02.2016 – 15.03.2016 
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E4AP - Енемона АД-Козлодуй 

3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация 

4IM - ИММИ АД-София 

5I3 - ИнтерСтандартс АД-София 

5L2 - Люк АДСИЦ-София 

5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София 

6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София 

2O4 - Они Холдингс АД-София 

4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик 

4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация 

6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив 

5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София 

42T - Трансстрой-АМ АД-София 

RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ 

4H8 - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 

4H8C - Хелт енд уелнес АДСИЦ-София 

5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София 
Банкеръ, 2016-03-15 

Обемите на търговия на борсата в София са се понижили с 28% през 

февруари 

Намаление имаше в оборотите с всички основни видове инструменти с изключение на 

компенсаторните. Основният индекс SOFIX премина под 450 пункта и стойността му в края на 

периода достигна 447.42. BGBX 40 също намаля с 0.85%. Другите два индекса BGTR30 и BGREIT 

отбелязаха нарастване от 0.55% и 2.20% съответно, пише в съобщението. На годишна база ръст е 

имало само при BGREIT. Капитализацията на основния пазар се е понижила с 2.54% до 3.773 

млрд. евро. Най-ликвидна е била компанията Софарма с 268 сключени сделки за 186.45 хил. евро 

оборот. На второ и трето място са съответно Химимпорт и свързаната с него Централна 

кооперативна банка. Топ 5 се допълва с традиционно ликвидния Адванс терафонд и Трейс груп 

холд. При инвестиционните посредници няма големи изненади - първи по сделки традиционно е 

Карол с 1753 сделки, следван от Елана трейдинг с 768 и Бенчмарк с 594. По оборот лидер е ЦКБ с 

3.677 млн. евро оборот. 

Капитал, 15 март 2016 

Стартира първата в България многостранна система за търговия 

Първата в България Многостранна система за търговия – MTF SOFIA – стартира дейност на 8 март 

2016 г. MTF SOFIA е пазар за търговия на финансови инструменти, организиран и администриран 

от Капман АД, създаден според най-съвременните европейски изисквания и практики. Участници 

на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни 

посредници от България или от държава членка на ЕС, както и юридически лица от трета държава, 

получили лиценз или с признат лиценз от КФН. Пазарите на MTF SOFIA са, както следва: Пазар I 

Пазар II Пазар III - Сегмент акции -Сегмент облигации - Сегмент опции - Сегмент АДСИЦ - 

Сегмент БТФ - Сегмент фючърси - Сегмент IPO - Сегмент форуърди За да се осъществяват сделки 

на Многостранната система за търговия, организирана от Капман АД, с дадена емисия финансови 

инструменти, то тя следва да е допусната до търговия на някой от трите вида пазари на MTF 

SOFIA. 

profit.bg, 14 март 2016 

КФН пусна търговото за Арома Риъл Естейт АД, но спря това за Явор 

АД 

Комисията за финансов надзор (КФН) пусна търговото предложение за Арома Риъл Естейт АД, но 

спря това за Явор АД-гр. Варна. Това става ясно от решенията на регулаторния орган от 

mailto:office@kpo.bg
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проведеното на 10 март заседание, публикувани на неговия сайт. При Арома Риъл Естейт търгов 

предложител е Димитър Луканов Луканов, а инвестиционният посредник - Бета Корп АД. Цената 

при последното предложение беше 0,885 лв., или по-ниска в сравнение с предходното. КФН 

издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от страна на мажоритарния 

собственик Интерком Груп ООД за закупуване на останалите акции на акционерите в дъщерното 

си Явор АД. Тук цената бе 0,24 лв. за ценна книга, а обект - близо 9,98% от капитала на 

варненското дружество, опериращо в сектора на строителството и търговията с недвижими имоти. 

Посредник по сделката е София Интернешънъл Секюритиз АД, а КФН издава временна забрана за 

пръв път, тъй като Интерком Груп отправи предложението към Явор в средата на февруари. 

Последната сделка с акции на Арома Риъл Естейт АД е от 11 март, като от началото на годината 

поскъпват с 31,43% до 0,92 лв. за брой. След последната сделка с дата 2 февруари една ценна 

книга на Явор АД пък струва 0,20 лв. Поскъпването от началото на годината е с 5,26 на сто. 

Investor.bg, 14 март 2016 

Репо сделките срещу български акции в капана на високите лихви  

Докато в последните години всички форми на кредитиране станаха с по-изгодни условия, в унисон 

с отрицателните лихви по света, условията по репо сделките срещу български акции не са отчели 

никакво подобрение. Годишният процент на разходите (ГПР) по репо сделките срещу акции е 

между 10% и 17%. Лихвената компонента е между 8% и 16%, като към лихвите се добавят и такси 

и комисиони по сделките. Общият размер на репо сделките е в рамките на няколко милиона лева, 

като за обезпечение се приемат най-ликвидните акции на родния пазар, като финансирането е в 

рамките на 50-80% от стойността на акциите. При определен спад следва активиране на т.нар. 

margin call, т.е. искане за довнасяне на гаранционна сума, ако ли не - следва разпродажба на 

акциите, които са собственост на кредитора. На практика обезпечението по репо сделките с акции 

е много по-сериозно от това по ипотечните кредити, защото обезпечението е прехвърлено на 

името на кредитора. Репо сделките са много по-обезпечени от потребителските кредити, 

например.  

Investor.bg, 11 март 2016 

Втора IT компания подготвя борсов дебют в София 

Поредна IT компания подготвя излизане на Българската фондова борса (БФБ), след като Алтерко 

планира да направи това. Разработчикът на софтуер за телекоми и умни контролери е подал 

проспект за първично публично предлагане (IPO) за разглеждане от Комисията за финансов 

надзор (КФН). Главният изпълнителен директор на Алтерко Димитър Димитров потвърди за 

Капитал Daily, че са подадени документи за потенциален борсов дебют в Комисията за финансов 

надзор, но допълни, че е все още е рано да коментират в детайли плановете си. На този етап не 

бихме желали да коментираме потенциалните планове на Алтерко да придобие публичен статут на 

Българската фондова борса. При одобрение на проспекта от Комисията за финансов надзор ще 

обявим публично плановете си за развитие, размера, целите и времевия график за реализиране на 

потенциално първично публично предлагане, обяви Димитров за Капитал Daily. Посредник по 

процедурата е Карол, които в този момент също отказаха официален коментар, докато документът 

се разглежда от регулатора. Ако Алтерко успее да излезе на борсата, тя ще е втората компания от 

IT сектора след Сирма груп холдинг, която успя да набере 11.5 млн. лв. през есента на миналата 

година. В началото на февруари Димитров от Алтерко коментира пред Капитал, че се търсят 

различни варианти за намиране на инвеститори. Но тогава той имаше предвид осигуряването на 

допълнителен капитал за младото дружество Алтерко роботикс, което е под холдинговата шапка 

на Алтерко. То се занимава с разработването и развиването на платформата за умни домове She, 

която позволява дистанционно управление, контрол и следене на колкото се може повече неща в 

апартамента или къщата. Тя се очаква да започне да се предлага скоро на пазара, като по думите 

на Димитров има силен интерес от различни компании и телекоми към нея. 

Капитал, 10 март 2016 

 

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


 

 

 

стр. 9 от 13 

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

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

Брой 11 (194) / 17 март 2016 Камара на професионалните оценители 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

София е втората най-достъпна 

столица за живеене в ЕС  

София е вторият най-достъпен град за 

живеене в Европейския съюз (ЕС) след 

Букурещ и един от най-евтините в света. 

Столицата ни е класирана на 111-то място в 

годишната класация на Economic Intelligence 

Unit, която отчита разходите за живот по 

света. Румънската столица е на 122-ро място. 

Класацията се изготвя всяка година с цел да 

подпомага работодателите при покриването 

на разходите на командированите им 

служители. Сравняват се цените на базови 

услуги, като наеми, храна, комунални услуги, 

разходи за културен живот и т.н. Разходите за 

живот в София са съизмерими с тези в 

градове като Рияд, Богота, Белград, 

Будапеща, Панама сити, Москва, Рио де 

Жанейро, става ясно от класацията. За трета 

поредна година Сингапур оглавява 

класацията на за най-скъпите градове за 

живеене в света. Най-евтини в глобален 

мащаб са Лусака, Бангалор и Мумбай. В 

анализа се посочва, че 2015 г. е била доста 

нестабилна по отношение на разходите за 

живот. Спадът на цените на суровините, 

резките колебания при валутните курсове и 

геополитическата несигурност са допринесли 

за намаляването на разходите за живот в 

много от градовете по света. Същевременно в 

10-те най-скъпи града вече попадат Ню Йорк 

и Лос Анджелис заради поскъпването на 

долара. 

investor.bg, 11 март 2016 

Спиди АД се нанася в нов 

логистичен център край Стара 

Загора 

Големият логистичен център в село 

Маджерито, община Стара Загора, 

финансиран по инициативата за устойчиво 

градско развитие JESSICA, отвори официално 

врати днес. Проектът е изграден с помощта на 

петнадесетгодишен инвестиционен кредит, 

отпуснат през 2014г. на Пит Бокс ЕООД от 

Регионалния фонд за градско развитие и 

Сосиете Женерал Експресбанк. Общият 

размер на финансирането е 1 942 928 евро, 

като 1 260 000 лева са предоставени от Фонда, 

TELUS International назначава 500 

нови служители в България 
Най-големият работодател в аутсорсинг 

индустрията у нас TELUS International 

Europe планира да отвори още 500 работни 

места в България до края на годината. По-

голямата част от тях ще бъдат в Пловдив, 

където компанията се мести в нов офис. 

Това стана ясно днес, след представяне на 

нейните дългосрочни планове за развитие, 

както и на последни данни от резултатите й 

за изминалата година.  

Money.bg, 17 март 2016 

Общинa Гopнa Оpяхoвицa иcкa oт 

дъpжaвaтa 327 дкa вoeнни имoти 
Общинa Гopнa Оpяхoвицa oтнoвo oтпpaвя 

oфициaлнo иcкaнe дo Миниcтepcтвoтo нa 

тpaнcпopтa зa бeзвъзмeзднo пpeхвъpлянe нa 

coбcтвeнocттa въpхy 327 дeкapa имoти c 69 

cгpaди в тях. Иcкaнeтo бeшe пoдкpeпeнo oт 

Общинcкия cъвeт. Стaвa въпpoc зa бившeтo 

Сepжaнтcкo yчилищe и зa кaзapмитe нa 

Tpaнcпopтни вoйcки. Toвa e пopeднo 

иcкaнe, кoeтo oтпpaвямe. Имoтитe ca c 

oтпaднaлa нeoбхoдимocт зa 

Миниcтepcтвoтo нa тpaнcпopтa, нo ca ни 

нyжни и вaжни зa Гopнa Оpяхoвицa зa 

oбocoбявaнeтo нa индycтpиaлнa зoнa в 

paйoнa нa лeтищeтo”, кoмeнтиpa кмeтът 

Дoбpoмиp Дoбpeв. 

Янтpa ДНЕС, 15 март 2016 

С 2,8 млн. лв. обновяват жп гарата в 

Сливен 

Строената преди повече от половин век 

железопътна гара в Сливен ще бъде 

обновена основно с 2,8 млн. лв. 

Предвиденият срок за изпълнение е 210 

календарни дни. Във вторник от 12 часа 

генералният директор на националната 

компания „Железопътна инфраструктура“ 

Милчо Ламбрев, областният управител 

Татяна Петкова и кметът Стефан Радев ще 

дадат официален старт на строителните 

дейности, съобщиха от пресцентъра на 

НКЖИ. 

Новинар, 15 март 2016 
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а 1 298 700 евро – от банковата институция. Строителството на логистичния център започва 

активно през април 2015 г. върху парцел на бившия птицекомбинат в Стара Загора и се простира 

на площ от 4 336 кв.м. Базата е дългосрочно отдадена под наем на куриерската компания Спиди 

АД за осъществяване на бизнеса й с палетни пратки. Общата стойност на проекта достига 

приблизително 4,6 милиона лева, като Пит Бокс предоставя 17% собствени средства инвестирани 

в покупката на парцела. логистичната база. Логистичната база в село Маджерито ще служи като 

основен хъб за прегрупиране и претоварване на палетни пратки. Палетите имат стандартизирани 

опаковки с размери 1,2 х 1,2 х 0,8 м, които позволяват на клиентите да подготвят пратките за 

изпращане преди пристигането на куриера. „Откриването на нова логистична база за групиране и 

претоварване на палетни пратки е важна стъпка в разрастването на дейността на СПИДИ, тъй като 

това е нашата най-динамично развиваща се бизнес линия. Стара Загора е район от стратегическа 

важност за куриерските услуги поради добрата му комуникативност и свързаност.  

money.bg, 11 март 2016 

МВнР плаща близо 3 млн. лв. обезщетение на собствениците на земята 

под новото Посолство на Китай в София 

Външният министър Даниел Митов e поискал правителството да одобри допълнителни разходи в 

размер на 2 852 540 лева по бюджета на Министерство на външните работи за 2016 г., става ясно 

от проект на постановление, предаде БГНЕС. Средствата са за закупуване на недвижим имот, 

находящ се на бул. “Джеймс Баучер” в София. Теренът, който е предоставен за изграждане на 

Посолство на Китайската Народна Република, се оказва частна собственост и МВнР трябва да ги 

обезщети. В доклад до колегите си от МС, външният министър посочва, че според Спогодба 

между правителствата на България и Китай, сключена през 2006 г., на китайската страна е 

предоставено безвъзмездно правото да ползва терен с площ от 12 706 кв.м. в столичния квартал 

“Лозенец”. През 2007 г. след решение на Софийския градски съд обаче част от земята се оказва 

частна собственост, за което МВнР не е било уведомено по-рано. Собствениците дори започнали 

да атакуват по съдебен път издаденото разрешение от Главния архитект на Столична община за 

строителството на сградата на Китайското посолство. Следват поредица от съдебни решения на 

Върховния административен съд и на Административен съд София-град. В крайна сметка след 

поредица от работни срещи между собствениците на земята и МВнР, МРРБ, Областната 

администрация и Главния архитект на София се стига до сключване на споразумение. 

Новинар, 11 март 2016 

Правителството прехвърли безвъзмездно имот на КНСБ 
Правителството прехвърли безвъзмездно на КНСБ собствеността върху сграда в местността 

„Банска чука” край с. Брястово, община Минерални бани. Условието е имотът да се ползва само за 

неикономическа дейност. В последните близо 20 години КНСБ провежда в него курсове за 

квалификация и преквалификация на синдикалния актив и влага средства за поддържането му. 

Днешното решение ще позволи синдикатът да кандидатства с проект, финансиран от европейските 

фондове. Министерският съвет предостави на НАП част от сградата на бул. „Проф. Яким Якимов” 

№25 в Бургас. Офисите ще се ползват за нуждите на Териториалната й дирекция в града. С друг 

акт на кабинета бяха отстранени технически грешки в РМС 140/2008, с което на Министерството 

на правосъдието са предоставени за ползване към затвора във Враца поземлени имоти. Днешното 

решение осигурява правилно и точно изписване на идентификаторите на двата терена. От 

публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот, предоставен в 

управление на БАБХ. Теренът с площ от 1.6 дка с построената в него ветеринарна лечебница в с. 

Могилица, община Смолян, е с отпаднала необходимост за агенцията. Решението на 

правителството ще позволи с имота, който не се използва по предназначение, да бъдат извършени 

разпоредителни действия и да се реализират необходими за подобряване финансовото състояние 

на БАБХ приходи. Министерският съвет даде съгласието си да бъдат продадени на търг 

недвижими имоти, собственост на „Земинвест” ЕАД. Дружеството е със 100% държавно участие в 

капитала и правата в него се упражняват от министъра на земеделието и храните. Паричните 

средства от продажбата на терените и сградите в Поморие, Карнобат, Шабла, София и с. 
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Септемврийци (стопански дворове, конюшни, ветеринарни лечебници) ще останат в търговското 

дружество, като с тях се предвижда възстановяване на техническото състояние на стопанисваните 

водоеми, въвеждането им в редовна експлоатация и подобряване на сигурността. „Земинвест” 

ЕАД ще пристъпи към продажбата с начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена 

от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България. 
Profit.bg, 10 март 2016 

Пpaвят пъpвaтa фepмa зa гигaнтcки cкapиди в cтpaнaтa, влaгaт 1 млн. 

лв. 
В cвищoвcкoтo ceлo Бългapcкo Сливoвo ce пoдгoтвя изгpaждaнeтo нa пъpвaтa бългapcкa фepмa зa 

oтглeждaнe нa cкapиди. Инвecтитop e мecтнaтa фиpмa “Билянa” ООД, кoятo e c пpeдмeт нa 

дeйнocт cвинeкoмплeкcи. “Вce oщe пpeoдoлявaмe дoкyмeнтaлнитe пpoцeдypи пo peaлизaциятa нa 

пpoeктa ни зa cкapидeнaтa фepмa. Плaнoвeтe ca тя дa e пилoтeн мoдeл и гoдишнo дa пpoизвeждa пo 

20 тoнa cкapиди, кoитo дa пpoдaвaмe нa вътpeшния пaзap. Внocът нa cкapиди y нac e 

нeкoлкoкpaтнo пo-гoлям oт пpoизвoдcтвoтo, кoeтo щe пpaвим, тaкa чe пaзap имa”, кoмeнтиpa пpeд 

“Янтpa ДНЕС” инвecтитopът Лeфтep Лeфтepoв. Инвecтициoннoтo мy пpeдлoжeниe в Общинa 

Свищoв e oт oктoмвpи м.г. Съc cвoe peшeниe oт 13 янyapи тaзи гoдинa Кoмиcиятa зa зeмeдeлcки 

зeми към Миниcтepcтвoтo нa зeмeдeлиeтo и хpaнитe yтвъpди плoщaдкaтa зa пpoeктиpaнe нa 

cкapидeнaтa фepмa в Бългapcкo Сливoвo. Tя щe e въpхy 28 406 квaдpaтни мeтpa oбщинcкa зeмя в 

мecтнocттa Кpивyлкa. Нa 28 янyapи т.г. Общинcкият cъвeт в Свищoв eдинoдyшнo c 23 глaca “Зa” 

дaдe cъглacиe зa oдoбpявaнe нa Пoдpoбeн ycтpoйcтвeн плaн – Плaн зa зacтpoявaнe нa тpитe 

oбщинcки имoтa. Нaпpaвeнa e пpoмянa нa пpeднaзнaчeниeтo нa зeмятa, кoятo oт пacищa c хpacти 

ce пpeoтpeждa зa “Фepмa зa aквaкyлтypи – пpoмишлeнo пpoизвoдcтвo нa гигaнтcкa cкapидa и 

пocлeдвaщa oбpaбoткa”. Плaниpaнaтa пъpвoнaчaлнa инвecтиция в cкapидeнaтa фepмa кpaй Свищoв 

e дo 1 милиoн лeвa. “Пpeдcтoи ни oщe eднo cъглacyвaнe c Миниcтepcтвoтo нa зeмeдeлиeтo. 

Пoдгoтвямe пpoeкт, c кoйтo дa кaндидaтcтвaмe зa финaнcиpaнe пpи oтвapянeтo нa нoвaтa 

oпepaтивнa пpoгpaмa зa aквaкyлтypи. Пpи дoбpo cтeчeниe нa oбcтoятeлcтвaтa пъpвoтo ни 

пpoизвoдcтвo щe e дo двe гoдини”, пocoчи Лeфтepoв. Фиpмaтa мy вoди пpeгoвopи зa дocтaвкa нa 

cкapидeнитe лapви c пpoизвoдитeли oт САЩ и Азия. 
Янтра, 10 март 2016 
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АНАЛИЗИ 

Ръст на строителството в ЕС за началото на годината при солиден спад в 

България 

Строителството в Европейския съюз отбеляза добър отскок през януари и отчете дори още по-

солиден ръст в еврозоната, но в същото време строителният сектор в България регистрира доста 

рязко понижение, свивайки се за трети пореден месец, като по този показател нашата страна се 

намира на едно от последните места в Съюза, показват последни данни на Евростат. 

Строителният сектор в еврозоната нарасна през януари с цели 3,6% на месечна база (най-солиден 

скок от март 2012-а) след понижение с 0,7% в края на 2015 година, докато строителството в целия 

Европейски съюз се подобри с 1,6% спрямо предходния месец, когато се сви с 0,1 процентни 

пункта. 

На годишна база строителство в еврозоната нарасна през януари с цели 6,0% (най-солиден ръст от 

април 2014-а) след анемичен растеж с 0,4% през декември и се повиши в целия Европейски съюз с 

4,4% след растеж с 1,7% през предходния месец. 

Днешните позитивни данни се дължат в голяма степен на необичайно меката зима в началото на 

годината и са знак, че бизнесът и домакинствата може би вече желаят да инвестират в строителния 

сектор след години на предпазливост. 

Най-силно повишение в строителството на месечна база беше отчетено във Франция (ръст със 

7,3%), Германия (със 7,0%) и Испания (с 2,6%), докато най-солиден спад беше регистриран в 

Унгария (понижение с 13,0%), Румъния (с 6,4%) и Словакия (с 6,2%). 

На годишна база най-солиден ръст в строителния сектор през януари беше отчетен в Испания 

(скок с 20,3%), Швеция (с 18%) и Словакия (с 16,4%), докато най-солиден спад беше регистриран 

в Словения (понижение с 23,4%), Унгария (с 20,2%) и България (понижение с 10,7%). 

Според Евростат строителството в България се влоши през януари за трети пореден месец, 

отбелязвайки рязък спад с 3,4% след понижение с 0,7% в края на 2015 година. 

На годишна база строителният сектор в България също отбеляза влошаване за трети пореден 

месец, свивайки се през януари с цели 10,7% (спрямо януари 2015-а) след понижение с 2,1% през 

декември. Това представлява най-солидно влошаване на българския строителен сектор от доста 

години насам (от юли 2011 година насам) и по този показател България е сред трите най-слабо 

представящи се страни от ЕС. 

БНР, 16 март 2016 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 EMPLOYER BRANDING MASTERCLASS 

КОГА: 18.03.2016 

КЪДЕ: Хотел Експо София, София 

 ИЗЛОЖБА ЕЕ И ВЕИ 

КОГА: 05-07.04.2016 

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

 БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ 

КОГА: 11-12.04.2016 

КЪДЕ: хотел "Бест Уестърн Сити", София, ул. "Стара планина" 6 

 ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 

КОГА: 21.04.2016 

КЪДЕ: СТЦ Интерпред, София, бул. Драган Цанков 36 
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