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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Разпродават активи на Техногипс Про 
Частен съдебен изпълнител е обявил за продажба имот, 

собственост на „Техногипс Про“ в Раднево. Началната 

цена на активите е 13,2 млн. лева. Срещу тази сума 

купувачът ще получи собствеността върху имот с обща 

площ от 71,7 декара в местността „Бозалъците“ в 

землището на с. Ковачево. На този парцел са построни 14 

сгради с различна площ и предназначение, сред които 

производствени халета, складове и инсталация за 

производство на сухи строителни смеси. Върху имота има 

тежести – особен залог на цялото предприятие в полза на 

УниКредит Булбанк и ООБ на стойност над 33 млн. евро. 

Предприятието е в близост до ТЕЦ Марица Изток 2. 

Строителството му започва през 2006 година, а три 

години по-късно е въведено в експлоатация. Заводът 

работи в три направления – калцинация на тецов гипс, 

производство на гипсокартонени плоскости и сухи смеси. 

Желаещите да участват в процедурата ще могат да 

представят своите оферти между 9 април и 9 май. 

investor.bg, 05 април 2016 

"София хотел Балкан" се влива в Marriott 

Интригата около съдбата на веригата хотели Starwood 

Hotels and Resorts Worldwide Inc изглежда приключи. 

Консорциумът около китайската застрахователна 

компания Anbang Insurance се е отказал от наддаването, 

тъй като не е успял да докаже, че разполага с 

необходимото финансиране, за да приключи 

придобиването при последната си оферта. От Starwood са 

потвърдили, че приемат офертата на Marriott International, 

която е за 13.3 млрд. долара кеш и в акции. От конкурента 

още през ноември 2015-а обявиха, че искат да купят 

Starwood Hotels. На 14 март тази година от Marriott 

потвърдиха плановете си за приключване на сливането. 

Това означава, че петзвездният хотел в центъра на 

столицата "София хотел Балкан" ще стане част от една от 

най-големите сделки в хотелиерския бранш.  

Банкеръ, 05 април 2016 

Петролна база "Горубляне" се продава за 

7.82 млн. лв. 
Частен съдебен изпълнител обяви за продажба на 
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неизползвана петролна база "Горубляне", която е ипотекирана от "Петрол" в полза на Сибанк, като 

обезпечение по 20 млн. евро кредит от 2007 г. и кредитна линия от 2012 г. Наддаването за 

имотите, включващи терен и няколко нискоетажни сгради с различно предназначение, ще започне 

от 7.82 млн. лв., което представлява 75% от пазарна оценка на имота, се посочва в обявлението. 

Цената е без ДДС, тъй като теренът няма статут на урегулиран поземлен имот. Оферти се подават 

до 6 май, а депозитът е 782.3 хил. лв., като те ще бъдат отворени на 9 май в сградата на Софийския 

районен съд. Ипотекарен длъжник е "Петрол", а взискателят не е посочен в обявлението, но при 

успешна продажба вероятно сумата ще стигне да се удовлетвори единствено Сибанк. 

Собствеността е определена през 1984 г. чрез предоставяне на имота за ползване на държавно 

стопанско обединение "Петрол" от НС "Христо Ботев". Теренът на бившата петролна база е на ул. 

"Обиколна" в жк "Дружба", в близост до "Интер експо център" и "Комплекс Цариградски".  
Капитал, 05 април 2016 

КЗК блокира авера на Цветан Василев за „Дунарит“ 
Комисията за защита на конкуренцията блокира сочения за авер на Цветан Василев Емилиян 

Гебрев в опита му да купи оръжейния завод в Русе „Дунарит“. Решението на антимонополната 

комисия идва само седмица след като ДАНС започна проверка на договори, сключени от 

кандидат-купувача с държавната „Кинтекс“. В определението на КЗК е записано, че сделката по 

продажбата на фабриката засега трябва да бъде спряна временно. Като причина за това се 

посочват течащи спорове между акционери, участващи във веригата на собствеността на завода, 

заради навлизането на нов съдружник. В момента вече е заведено и търговско дело и докато то не 

приключи, от КЗК отказват да разглеждат искането на „Емко“ да придобие „Дунарит“ Фирмата 

„Емко“ е собственост на Емилиян Гебрев. Името на оръжейния бос се свързва с избягалия банкер 

Цветан Василев и дори Гебрев беше спряган като възможен купувач на завода „Дунарит”.  
Монитор, 04 април 2016 

Стъкларският завод "Рубин" има нов стар собственик 
Стъкларският завод "Рубин" в Плевен отново има нов собственик, след като активите бяха 

продадени от частен съдебен изпълнител. Купувачът на земята и сградите е кредиторът "Глас 

контрибюшън", поискал продажбата от съдебния изпълнител. Търгът за активите на стъкларската 

фабрика се проведе в последния ден на февруари. Началната цена за 230 дка земя и 70 сгради беше 

15.5 млн. лв. Отделно се предлагаха 565 броя машини, съоръжения и оборудване, оценени на 14.6 

млн. лв. Собственик на активите преди търга се водеше "Рубин пропърти", която е с единствен 

акционер "Рубин трейдинг". "Глас контрибюшън" е регистрирана в края на декември миналата 

година с 50 хил. лв. капитал. Компанията поема вземанията на "Кепитъл инвестмънт" от "Рубин 

пропърти" с договор за цесия на стойност 42.2 млн. лв. и стана заложен кредитор на стъкларския 

завод. 
Капитал, 01 април 2016 

Кремиковци продал активи за 784 хил. лв. през 2015 г. 
През изминалата 2015 г. Кремиковци АД (в несъстоятелност) е продало имоти за 783 531 хил. 

лева. показват данните в годишния финансов отчет. Базовата цена на имотите е била с около 46 

хиляди лева по-ниска. Имотите са продадени на търгове с тайно и явно наддаване. Продадените 

активи представляват земи, сгради, машини и съоръжения В края на 2015 г. оставащите 

дълготрайни, активи в дружеството са оценени на 111.5 млн. лева, но всички те са необезпечени. 

Краткосрочните вземания пък са за около 413 млн. лв. Възникналите преди ликвидацията 

задължения си остават без промяна спрямо 2014 г. в размер на 2.86 млрд. лв. За отчетната 2015 г. 

Кремиковци отчита загуба от 3.98 млн. лв. от ликвидация и 163 хил. лева загуба от стопанска 

дейност. Персоналът на емитента към края на миналата година е 46 човека, като разходите за 

възнаграждения и осигуровки са били 1.085 млн. лева., сочат данните от финансовия отчет. 

Мажоритарният собственик на Кремиковци АД е Финметалс холдинг ЕАД със 71% от уставния 

капитал. 
frognews.bg, 31 март 2016 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Безработицата в България спада с 2,8 

процентни пункта до 7,4% през февруари 

Безработицата в Европейския съюз се задържа без 

промяна през февруари, запазвайки нивото си от месец 

по-рано – 8,9%, сочат сезонно изгладените данни, 

публикувани от Евростат. Въпреки това на годишна 

основа тя спада с 0,8 процентни пункта, като през 

последните 2 месеца е на най-ниската си стойност от май 

2009 г. В еврозоната делът на търсещите работа също 

регистрира понижение със съответно 0,1 и 0,9 процентни 

пункта на месечна и годишна основа до 10,3% - най-

ниската стойност на индикатора от август 2011 г. 

Тенденцията на постепенно възстановяване на трудовия 

пазар не подминава и България, в която безработицата 

спада с един от най-бързите темпове измежду всички 

страни членки на ЕС, свивайки се с 2,4 процентни пункта 

на годишна основа до 7,4%. Младежката безработица 

(която измерва колко души до 25 годишна възраст търсят 

работа) също спада през втория месец на годината. В 28-

те икономики общият брой на безработните младежи е 

4,381 млн. души, което е спад с 428 000 спрямо февруари 

2015 г., а в еврозоната безработните младежи са 3,011 

млн. – с 219 000 по-малко, отколкото преди година. Най-

ниска норма на младежка безработица в блока се 

наблюдава в Германия (6,9%), Чехия (10,2%), Дания 

(10,5%) и Малта (10,8%), докато най-голям дял от 

младежите са безработни в Испания (45,3%), Гърция 

(48,9%), Хърватия (40,3% през последното тримесечие на 

2015 г.) и Италия (39,1%). 

econ.bg, 05 април 2016 

БВП през 2016: Повече потребление, по-

малко износ и инвестиции 

В пролетната си макроикономическа прогноза 

Министерството на финансите (МФ) запазва прогнозата 

си за ръста на икономиката на 2.1% през 2016 г., 2.5% 

през 2017 г. и 2.7% през 2018 и 2019 г. Спрямо есенната 

прогноза МФ леко повишава очакването си за приноса на 

вътрешното потребление към БВП от 1.3% до 1.5% през 

2016 г. Причината за оптимизма е преди всичко добрата 

тенденция на пазара на труда през изминалата година, 

която се очаква да продължи и през тази. Безработицата 

през 2016 г. се очаква да спадне до 8.6%, докато 

предвижданията в есенната прогноза бяха за 9.1%. МФ 

ревизира надолу предвижданията си за приноса на 

инвестициите към БВП от положителните 0.7%, очаквани 

през есента, до -1.8% в пролетната прогноза. Причината е 

ясна – публичните капиталови разходи ще се понижат. За 

разлика от последните няколко години, когато имаше 

06.04.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.72062  

GBP/BGN 2.43991   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.04.2016  

 

ПЧИ: 44.9 млн. EUR през яну. 2016 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към декември 2015 

 

 

Безработица: 10.0% през февр. 2016 
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ударно възстановяване на европейски средства по различни програми, през 2016 г. тепърва 

започва реализацията на проекти по новите оперативни програми на ЕС и тяхното изпълнение ще 

отнеме повече време. По-неприятното в случая обаче е, че частните инвестиции не могат да 

компенсират спада на публичните такива. МФ очакват известно възстановяване на частните 

инвестиции, най-вече в строителството и в повече разходи за машини и оборудване, но като цяло 

то ще остане слабо.  

Капитал, 05 април 2016 

България остава лидер в ЕС по ниски разходи за труд  

Разходите за труд в Европейския съюз (ЕС) през 2015 г. варират в широки граници – от средно 

4,10 евро до 41,30 евро на час, показва Евростат. Статистиката показва, че най-ниски са разходите 

за труд в България – 4,10 евро. Малко след нас са останалите държави от Източна Европа. В 

Румъния средните разходи за труд, в които се включват средствата за заплати и други разходи, 

като например социалните осигуровки на работещите, са 5 евро на час. В Литва и Латвия достигат 

около 7 евро, а в Унгария – 7,5 евро на час. На обратния полюс е Дания, където средните разходи 

за труд са в размер на 41,30 евро на час, следвана от Белгия (39,10 евро), Швеция (37,40 евро) и 

Люксембург (36,20 евро). През 2015 г. разходите за труд в ЕС се увеличават със средно 2%. По 

този показател България е в челната четворка на страните с най-бързо увеличаващи се разходи – в 

рамките на 6,8 на сто. Лидер е Великобритания, където те се повишават с 15,2% до средно 25,70 

евро на час. Пред нас се нареждат Румъния (8,2% ръст) и Латвия (7,3% ръст). Спад се регистрира 

само в две държави от общността – Кипър (-1%) и Италия (-0,5%). За изпадналата в тежка криза 

Гърция все още не са налични данните за 2015 г. Статистиката обаче показва, че през 2014 г. 

разходите за труд са били в размер на средно 14,50 евро за час, което е без промяна спрямо 2013 г. 

Инвестор.БГ, 04 април 2016 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Полиграфическа дейност и други 

дейности, свързани с печатането", 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 Принт трейдинг ЕАД София 132 451 135 409 

2 Юрий Гагарин АД Пловдив 46 099 46 460 

3 Печатница на Българска народна банка АД София 51 376 36 322 

4 Билборд АД София 27 280 24 545 

5 Демакс АД София 18 804 20 133 

6 Обертюр Фидюсиер АД София 19 319 18 321 

7 Алианс Медиапринт АД Кюстендил 12 824 12 027 

8 Флекспринт ЕООД Цалапица 3 133 11 178 

9 Нео Арт ООД Силистра 5 868 9 429 

10 Мултипринт ООД Костинброд 7 200 8 369 

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

 

КФН вписа Арко Фонд за недвижими 

имоти АДСИЦ в регистъра на публичните 

дружества 

Комисията за финансов надзор (КФН) вписа Арко Фонд за 

недвижими имоти АДСИЦ в регистъра на публичните 

дружества. Решението е факт, след като дружеството се 

сдоби с лиценз за акционерно дружество със специална 

инвестиционна цел (АДСИЦ) и увеличи капитала си със 

150 хил. лв. Основният учредител и едноличен собственик 

на капитала е естонското дружество Arco Vara AS. 

Първоначално внесеният капитал бе 256 хил. евро, или 

около 500 хил. лв. През февруари и март 2016 г. се състоя 

процедурата по увеличение на капитала с още 150 хил. лв., 

като след нея капиталът е вече 650 хил. лв. 

investor.bg, 06 април 2016 

Атоменергоремонт минава на 

Алтернативен пазар на БФБ  

Съветът на директорите (СД) на Българска фондова борса-

София (БФБ) мести емисията обикновени акции на 

Атоменергоремонт АД на Алтернативен пазар, считано от 

7 април. Това става ясно от взетите от пазарния оператор 

решения на проведено на 5 април заседание. Акциите на 

Атоменергоремонт АД няма да се търгуват на Сегмент 

акции Standard” на БФБ, защото компанията не е покрила 

един от критериите, за да бъде на този по-висок сегмент – 

сключеният брой сделки да надвишава 5 средно на месец. 

Козлодуйското дружество стана публично през декември 

2015 г., а първата сделка с негови книжа бе на 29 декември.  

investor.bg, 06 април 2016 

Акциите на седем дружества от SOFIX 

поскъпнаха през март 

През март печелившите компании, влизащи в състава на 

индекса на сините чипове на българския капиталов пазар 

SOFIX взеха лек превес над губещите, докато през първото 

тримесечие като цяло преобладват поевтиняващите 

емисии. В третия месец на 2016 г. борсовият измерител се понижи с 0,24% до 446,35 пункта, 

докато през първото тримесечие отчете спад от 3,2%. На този фон през месеца акциите на седем 

компании, участващи във формирането на стойността му, поскъпнаха, книжата на други шест 

поевтиняха, а на още две останаха без изменение. За периода януари-март пък книжата само на пет 

дружества поскъпват. Първи по ръст в цената на акциите през март е Стара планина Холд АД. С 

месечно покачване от 10,7% и от началото на годината от 2,53% до 4,05 лв. за ценна книга 

дружеството повежда печелившите. На второ и трето място по ценови ръст са Индустриален 

Капитал Холдинг АД и Индустриален Холдинг България АД с 4,78% до 3,198 лв. и с 1,31% до 0,85 

лв. за ценна книга, съответно. На четвърта позиция по ръст в цената на ценните книжа е Софарма 

АД. Месечното покачване е от 1,28% до 2,684 лв. В класацията следват Албена АД (+1,2%), 

Адванс Терафонд АДСИЦ (+0,96%) и ТБ Централна кооперативна банка АД (+0,2%). 

БФБ-София  

Седмичен оборот 28.03-02.04.2016 

(лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 264 493.32 

Standard 791 640.72 

АДСИЦ 200 433.49 

Общо оборот на 

БФБ 2 135 162.07 

 

BGREIT: 07.03.2016 – 05.04.2016

 

BGBX40: 07.03.2016 – 05.04.2016 

 

SOFIX: 07.03.2016 – 05.04.2016 
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investor.bg, 05 април 2016 

Първите две компании на БФБ, които ще разпределят дивидент 

Първите две компании, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса и планират да 

разпределят част от печалбата си от 2015 г. между акционерите, са известни. Това са Стара 

планина Холд и Корадо-България. Холдинговото дружество ще предложи на акционерите си 

гласуването на дивидент в размер на 4.269 млн. лв. Брутният дивидент на една акция е 0.206 лв., а 

нетният (за акционерите физически лица) ще възлезе на 0.1957 лв. Според информация от сайта на 

компанията, Стара планина Холд е единственото българско публично дружество, което е 

изплащало дивидент за всяка година от дейността си. Ако предложението бъде прието, то 

брутната сума, заделена за дивидент от основаването, ще достигне 11.764 млн. лв. Акционерите на 

Корадо – България ще решават на 18 май за разпределението на 1.58 млн. лв. дивидент, или по 

0.18 лв. на акция. За Фонд Резервен ще се отнесат 193 211 лв., а в неразпределена печалба от 

минали години – 158 672 лв. 

profit.bg, 01 април 2016 

Борсата в Букурещ също с интерес към SEE Link 

Борсата в румънската столица Букурещ също е изявила желание за включване към платформата за 

търговия с ценни книжа SEE Link, а заявленията за включване на борсите в Белград и Баня Лука 

вече са одобрени. Това заяви изпълнителният директор на БФБ-София Иван Такев в ефира на В 

развитие по Bloomberg TV Bulgaria. Както е известно, от днес БФБ-София започва изчисляването 

на два нови регионални индекса, съставени от 10 компании, чиито акции се търгуват на борсите в 

София, Загреб и Скопие. SEELinX е базиран на пазарната капитализация на включените емисии 

обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях, като максималното тегло на една 

емисия е 15%. Вторият индекс, SEELinX EWI, е базиран на промяната на цените на акциите, 

включени в него. Със създаването на SEE Link ще постигнем интеграция на пазарите в региона. 

Така местните участници ще имат достъп до всеки един от останалите пазари посредством 

брокери кореспонденти. Това е начин за по-добра интеграция без да се стига до капиталови 

придобивания, поясни Такев. По думите му платформата е готова технически, но търговията все 

още не е започнала, защото трябва да се подпише и задвижи междуброкерско споразумение. За 

момента инвестицията от страна на всеки един от операторите е в размер на 27 600 евро. Към 

момента 9 български, 9 хърватски и 4 македонски инвестиционни посредника са изявили желание 

да се свържат със SEE Link. По думите на Такев амбициите са впоследствие да се създадат 

производни инструменти върху двата нови регионални индекса - а именно сертификати, варанти и 

борсово търгувани фондове. Изпълнителният директор на БФБ-София поясни още, че всяка от 

участващите борси запазва своята оперативност, тъй като е отделна компания. Пазарите обаче ще 

са една идея по-интегрирани, най-малкото защото всички те са на Балканите. Като следващ етап 

трябва да отворим платформата за чуждестранни лица, които директно да станат клиенти на някои 

от брокерите във всяка една от държавите. Пак ще се използва местен брокер, но няма да има 

ограничение борсата да е член на платформата. Такев каза още, че в момента тече дискусия за 

организиране на пазар на държавни ценни книжа на борсата, който да бъде достъпен и за 

платформата, по подобие на това, което прави Македония. 

investor.bg, 01 април 2016 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

"Градус" инвестира 15 милиона лева 

в нов завод в Стара Загора 

Един от най-големите производители на птиче 

месо в България - компанията "Градус", пусна в 

експлоатация новия си завод в Стара Загора. 

Производството се простира на 16 хил. кв. м. 

разгъната площ, с капацитет 50 тона готова 

продукция на ден. Гамата на произвежданите 

продукти ще бъде широка и ще обхваща всички 

групи: варено-пушени колбаси и деликатеси, 

шунки, пастети, трайни и полутрайни варено-

пушени колбаси, сурово-сушени продукти. От 

компанията посочват, че инвестицията възлиза на 

15 милиона лева. Новата производствена база 

разполага с опаковъчни линии, които са 

оборудвани със системи за опаковане на 

продуктите в модифицирана газова среда. Тези 

системи позволяват удължаване срока на годност 

на продуктите и запазват естествения аромат, цвят 

и структура за по-дълъг период. Контролът и 

предпазването от замърсяване с метални части на 

крайния продукт е важна част от всяко 

производство. На всеки етап от новото 

производство има монтирани метал детектори, 

които допълнително подсигуряват сигурността и 

безопасността на продуктите. 

money.bg, 06 април 2016 

Стамен Янев: Преговаряме с Alibaba 

за инвестиция от €100 милиона 

Една от най-големите интернет търговци в света - 

китайската Alibaba, проучва възможността за 

изгради логистична база край Бургас. Това твърди 

шефът на Агенцията за инвестиции Стамен Янев, 

който е имал среща с представител на компанията. 

Базата можело да бъде разпределителен център за 

стоките, закупени от европейски потребители. 

"Три часа водихме разговори с китайците, 

инвестицията е солидна - от 100 млн. евро нагоре", 

казва Янев, цитиран от "24 часа". Янев казва още, 

че над 28 са запитванията за инвестиране в 

България. Стойността на проектите, които 

евентуално ще се реализират, е 1,7 милиарда лева 

Той обаче пояснява, че осъществяването на 

всичките тези проекти не е 100% сигурно, тъй като 

някой може да се откаже или да се насочи към 

други страни 

money.bg, 05 април 2016 

Обновяването на Централна гара 

в София струва 61 млн. лв. 
Цялостното подновяване на Централна 

гара в София ще бъде завършено 

официално преди Великден, като 

разходите са на стойност 61 милиона 

лева и проектът отне близо две години, 

предаде БТВ. „Има много нови неща - 

видеонаблюдение, пожароизвестяване, 

пожарогасителна инсталация за цялата 

сграда. На съвсем други норми 

отговаря в момента конструкцията на 

сградата", заяви главният архитект на 

обекта Галин Василев.  

Труд, 06 април 2016 

Над покрива на мола 

До няколко месеца предстои да 

започне изграждането на последния, 

трети етап от комплекса Infinity Tower 

на столичния булевард "България" - 

офис сградата Tower B. За разлика от 

първата офисна кула, която е висока 92 

м, новото здание ще се издигне до 56 

м, но с почти двойно по-голяма етажна 

плоча. Сградата ще бъде разположена 

над търговската част на Bulgaria Mall, 

по протежение на бул. "Тодор 

Каблешков". 

Капитал, 05 април 2016 

Банката кредитор на 

търговската верига "Пикадили" 

е поискала обявяването й в 

несъстоятелност и е започнала 

принудително събиране на част от 

кредита. Тази седмица най-големият 

магазин на "Карфур" беше пуснат за 

продажба от съдия-изпълнител за 

покриване на задълженията на 

веригата. "Пикадили" и "Карфур" бяха 

в процедура по сливане, но сделката не 

се състоя докрай. Търговските вериги 

имаха затруднения при разплащането с 

доставчици. "Пикадили" взе кредит от 

над 11 млн. евро в средата на 2015 г. 

24 часа, 05 април 2016 
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Китайци вдигат нов икономически град до Пловдив  
Инвеститори от китайския град Шенджен желаят да изградят нов икономически град до Пловдив. 

Това стана ясно на среща при зам.-кмета на Пловдив Розалин Петков с Чангцинг Джанг, президент 

на департамент „Китай“ в Българо-китайската асоциация за бизнес развитие. Присъстваха и 

Пламен Панчев, създател на Тракия икономическа зона и Валентина Александрова, съветник на 

министъра на икономиката Божидар Лукарски. Проектът е пилотен както за България, така и за 

Европа. Изграждането му е основано на новата концепция на китайското правителство „Един път, 

един пояс” (One road, one belt) за обхващане на света чрез икономически отношения по пътя на 

коприната.Китайците избрали България и пловдивския регион след предварителни проучвания. 

Идеята е чрез предоставяне на услуги да се осъществи мост между китайския и европейския 

бизнес.„Вече имаме опит в подобни отношения, тъй като в Тракия икономическа зона 

съществуват 100 фирми от 28 държави”, заяви Розалин Петков. Според китайските инвеститори в 

платформата „Един път, един пояс” могат да участват фирми от Русия, Китай, Северна Африка, 

Близкия Изток и, разбира се Европа. По този начин ще се осигури директен достъп на български 

фирми до пазарите на тези страни и обратно. 
24 часа, 05 април 2016 

Германец слага контейнери за стари дрехи в цялата страна  
Райнер Зигмунд строи край Пловдив най-голямата фабрика на Балканите за рециклиране на 

текстил Предприемачът ще поддържа кризисен резерв от облекла и завивки за 1000 души Първите 

контейнери у нас за стари дрехи вече са поставени в Пловдив. Освен облекла в тях се предават 

употребявани кърпи, хавлии, завеси, покривки. В следващите 3 г. в цялата страна ще бъдат 

разположени 1000 съда. Събраните в тях дрехи ще се транспортират до най-голямата и модерна 

фабрика на Балканите за сортиране, преработка и рециклиране на текстил, чието строителство 

стартира до 2 седмици край Пловдив. Предвижда се тя да заработи в края на годината. 

Инвестицията в контейнерите и в новото предприятие е на немския предприемач Райнер Зигмунд. 

Идеята му е да пренесе у нас западния модел за пълно оползотворяване на изхвърляния текстил. В 

този бизнес Зигмунд има 25-годишен опит. У нас той притежава търговска верига за дрехи втора 

употреба с над 20 магазина. В с. Катуница е сортировъчният център, открит преди 15 г. В него се 

преработват дрехи втора употреба от Европа. Капацитетът е 200 т месечно. Пет пъти по-голям - 

1000 т, ще е на втората фабрика до Пловдив, в която ще пристига употребяван текстил както от 

страната, така и от Европа. “Заводът ще е върху терен от 6000 кв. м. В сградата и машините ще 

бъдат вложени около 4 млн. лв. В него ще работят около 150 души на 3 смени”, каза Зигмунд.  
168 часа, 04 април 2016 

Дават пристанищата на концесия за 99 години  

Българските пристанища могат да бъдат отдадени на концесия за срок от 99 години. Това стана 

ясно от изказване на министъра на транспорта Ивайло Московски на конференция "Стратегическа 

инфраструктура и инвестиции, България в свързана Европа 2016". На 15 април влиза в сила новата 

евродиректива за концесиите, която ще бъде транспонирана у нас с нов закон, чието внасяне в 

Народното събрание предстои, обясни Московски. Бъдещият закон значително ще разшири 

обхвата си на действие, като сегашният максимален срок за отдаване на концесия - до 35 години, 

ще отпадне, поясни той. Това ще позволи пристанища, летища, магистрали, жп линии и друга 

инфраструктура, публична държавна и общинска собственост, да бъдат отдавани на концесия дори 

за 99 години. Сроковете на концесиите в бъдеще ще могат да се съпоставят с вида, обхвата и 

обема на всеки конкретен обект, което ще даде възможност за по-гъвкави отношения между 

държавата и концесионерите за постигане на взаимноизгодни условия и ефективно 

сътрудничество, обясни транспортният министър. Едни от първите обекти, които ще бъдат 

отдадени на концесия по новия закон, ще са пристанищата Видин-юг и Русе-запад, чиято 

подготовка е в най-напреднала фаза. През втората половина на годината ще започне и 

подготовката за отдаване на концесия на порт Варна, в ход е и подготовката за концесия и на порт 

Русе-изток. 

Стандарт, 31 март 2016 
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АНАЛИЗИ 

Пълната либерализация на енергийния пазар вероятно ще отнеме 

години 

Все още не са решени всички проблеми, но от 1 април битовите потребители вече могат да 

избират своя доставчик на електроенергия 

Съвсем не на шега, от 1 април вече и битовите потребители ще могат без проблем да излязат от 

регулирания пазар и сами да потърсят доставчици на електроенергия. Дългоочакваната 

либерализация започва от днес, но процесът по пълното отваряне на пазара може да отнеме 

години, предупреждават наблюдатели. 

На базата на опита в други европейски държави председателят на Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) Иван Иванов не очаква наплив на битовите абонати на свободния пазар. В 

Чехия например пълната либерализация е отнела шест години, но в първите три години 

домакинствата са решили да се доверят на нов търговец в много редки случаи. 

Едва след масова информационна кампания потребителите започват да се отказват от регулирания 

пазар и избират нов доставчик на електроенергия. 

Във Великобритания пък пълно отваряне така и още не е постигнато, сподели по време на 

конференция, посветена на либерализацията на пазара изпълнителният директор на AES Гълъбово 

Оливие Маркет. Той припомни, че Кралството беше първата държава от ЕС, която предприе 

либерализация на енергийния пазар - още през 80-те години на миналия век. 

Но и в момента се правят анализи на отделните стъпки, преоценяват се и се променят. Маркет 

посочи, че първият проблем, който е спънал процеса, е била липсата на достатъчно 

производствени мощности, което е ограничило конкуренцията. 

Липсващите парчета от пъзела 

Това едва ли е валидно за българския пазар, където има достатъчно производители на 

електрическа енергия, но за нормалното функциониране на пазара са нужни и достатъчно 

количества електроенергия, които да бъдат предлагани.Но реално пред либерализацията у нас все 

още има много въпросителни. 

На първо място все още не е ясно как ще бъдат компенсирани дългосрочните договори за 

изкупуване на електроенергията - за двете американски централи в Маришкия басейн - AES 

Гълъбово и КонтурГлобал, както и на централите, използващи възобновяеми енергийни източници 

и преференциалните условия за когенерациите. 

За този модел все още се очаква окончателния анализ на Световната банка. 

За да функционира свободния пазар у нас трябва да бъде премахнат и моделът на единствен 

купувач - ролята в момента се изпълнява от Националната електрическа компания (НЕК), която 

търпи сериозни негативи от това, защото поема всички непазарни договорни отношения и трупа 

тарифен дефицит. Предложение как да се изчисти този проблем отново се чака от Световната 

банка. 

Институцията трябва да помогне и за още един важен аспект на отварянето на пазара - защитата на 

уязвимите потребители. 

Преди да бъдат решени тези проблеми за пълна либерализация не може да се говори. От 1 април 

обаче ще влязат в сила т.нар. стандартизирани товарови профили на потребителите. Те са важни 

на за самите домакинства, а за търговците на енергия, разпределителните дружества и 

Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за балансиране на системата. 

Тези профили бяха изработени от ЕРП-тата преди месец и ще бъдат използвани за домакинствата, 

които са без електромер с почасов отчет, каквито са повечето у нас. 

mailto:office@kpo.bg
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Само преди дни енергийният регулатор изпълни своето задължение и публикува инструкциите за 

смяна на доставчика на електроенергия. Така беше премахната и последната спънка пред 

излизането на свободния пазар. 

Правилата предвиждат смяната на доставчика да е безплатна услуга. Регулаторът дава 

възможността домакинствата многократно да променят своя доставчик - стига да са заплатили 

своите задължения към стария, както и дори да се завърнат на регулирания пазар. 

Нещо повече - смяната на доставчика или излизането на свободния пазар всъщност сега е право, а 

не задължение за потребителите. Призивът на председателя на енергийния регулатор пък е 

домакинствата да изчакат - да се изчистят всички подробности около либерализацията, да се 

успокоят цените и да се предпазят от недобросъвестни търговци. 

"Моят апел към българските потребители е да подходят отговорно и да се информират добре, 

когато се решат да сменят своя доставчик", каза Иванов. 

България е една от последните държави в ЕС, която пристъпва към либерализацията на 

електроенергийния пазар за битовите потребители и забавянето в много случаи означава 

пропуснати ползи. При липсата на достатъчно отговори обаче изчакването може да се окаже най-

добрата позиция за домакинствата, дори и при възможността да получат по-добри условия на 

доставка на свободния пазар. 

investor.bg, 01 април 2016 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 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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