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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

"Булстрад" купи "ОББ-Ей Ай Джи" 

 Застрахователната компания "Булстрад Виена Иншурънс 

Груп“ придоби 100% от акционерния капитал на „ОББ - 

Ей Ай Джи Застрахователно Дружество“ АД. Това е 

станало въз основа на сключен договор за покупко - 

продажба на акции с „Ей Ай Джи Сентръл Юръп & Си Ай 

Ес Иншурънс Холдингс Корпорейшън“, Гръцко 

общозастрахователно акционерно дружество „Етники“ и 

Обединена българска банка. Според договора "Булстрад“ 

придобива 5 млн. акции от „ОББ - Ей Ай Джи 

Застрахователно Дружество“ АД и така става едноличен 

собственик на капитала. "ОББ - Ей Ай Джи" извършва 

дейност на българският застрахователен пазар от 2006 г. 

Процедурата по придобиването започна през юни 2015 г., 

когато купувачът подаде в Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) съобщение за предстоящата 

концентрация. 

Investor.bg, 6 януари 2016 

Пеевски с още 4 компании 

Депутатът от ДПС и несполучил шеф на ДАНС Делян 

Пеевски е придобил още 4 компании през последните 

месеци на 2015 г. От парламентарния регистър по Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси се разбра, че фирмата "НСН инвестмънт", която 

депутатът притежава съвместно с майка си Ирена 

Кръстева, се готви да купи 50%-ов дял от веригата 

"Техномаркет". Произходът на средствата, с които 

Пеевски разширява собствеността си, ще стане ясен най-

рано в края на април когато депутатите внасят 

имуществените си декларации. На 27 ноември м.г. 

Пеевски уведомява парламента, че е придобил 100% от 

три чуждестранни компании - Intrust Ltd., Redwood Capital 

Ltd и Uno de Senso Group Ltd. 
Сега, 6 януари 2016 

"Травъл Партнър България" става "ТУИ 

България 
В края на 2014 год. TUI Travel Plc., Лондон, и TUI AG, 

Хановер, официално се сляха и формираха водещия 

международен туристически концерн TUI Group. 

Вследствие на това сливане, името на представителството 
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им в България се променя от „Травъл Партнър България“ ЕООД на „ТУИ България“ ЕООД, 

считано от 26.10.2015. „ТУИ определя стандартите в туризма. Нашият екип от професионалисти се 

стреми да достави възможно най-добрата и качествена услуга на своите клиенти“, сподели Пламен 

Кацаров, управител на „ТУИ България“.  
24 часа, 6 януари 2016 

Фондове на Инвест ФМ са променили участията си в Би Джи Ай Груп и 

Риъл Булленд 

Фондове на управляващото дружество Инвест Фонд Мениджмънт АД са променили дяловите си 

участия в Би Джи Ай Груп АД и Риъл Булленд АД преди празниците, съобщават дружествата чрез 

Бюлетин Investor.bg. На 21 декември 2015 г. договорният фонд „Инвест Класик” е продал 316 075 

акции, представляващи 12,64% от капитала на Риъл Булленд. Фондът е излязъл от дружеството, 

след като след сделката броят на гласовете в общото събрание на акционерите на Риъл Булленд 

вече е нула. Купувач на тези акции обаче е ДФ „Инвест Актив”. След сделката този фонд 

притежава 12,64% от капитала на Риъл Булленд. За сравнение – към 30 септември 2015 г. ДФ 

„Инвест Актив” притежаваше 7,52% от капитала на Риъл Булленд, а ДФ „Инвест Класик” – 5,13%. 

На 23 декември 2015 г. ДФ „Инвест Актив” е продал 625 885 акции на Би Джи Ай Груп АД. След 

сделката фондът е намалил дяловото си участие до 8,43%. На същата дата ДФ „Инвест Класик” е 

придобил въпросните 625 885 акции, с което увеличава дяловото си участие до 18,22%. Към 30 

септември 2015 г. 

investor.bg, 4 януари 2016 

В началото на годината ще се направи четвърти опит за продажба на 

активите на "Химко - Враца" 

Ще се извърши пореден четвърти опит за продажба на фалиралия завод „Химко. Търгът за 

разпродажбата на предприятието ще се проведе на 20 януари. Минималната търсена цена в новото 

наддаване ще бъде 11,7 милиона лева. При предишните два опита да се продадат активите на 

завода синдикът опита да ги продаде първоначално за 22 милиона лева, а при последното 

обявление от ноември – за 18,4 милиона лева. Желаещите да закупят активите на „Химко“ 

кандидати ще трябва да внесат задължителен депозит в размер на 1 милион лева. При първите два 

опита да се продаде предприятието бяха проведени посредством преки преговори между синдика 

и кандидатите за закупуването на завода, но те не привлякоха инвеститорски интерес. По време на 

кабинета „Орешарски“ се появи идеята да се възстанови производството във врачанския завод, 

като за целта той трябваше да бъде придобит от специално създадената от Българския енергиен 

холдинг компания „ЕИК“ ЕАД. 

econ.bg, 4 януари 2016 

Bulpros купи дял в германската фирма innotec Marketing GmbH  

След дългогодишно партньорство в областта „Обслужване на клиенти“, innotec Marketing GmbH и 

Bulpros решиха да обединят усилията, портфолиото и опита си в дългосрочен план на германския 

и глобален пазар. Българската фирма Bulpros придоби дялово участие в германската innotec 

Marketing GmbH, съобщи компанията. Общата им цел е да предложат съвместни решения в 

областта на облачните услуги, където innotec Marketing GmbH, с експертизата си в телесейлс, 

телемаркетинг, продажба на облачни продукти и услуги и Bulpros, със своите технологични 

компетенции, могат да предоставят завършен цикъл, в който не само се проектират, 

имплементират и продават, но и се поддържат облачни услуги и решения за корпоративни 

клиенти. По-рано тази година, в рамките на своето партньорство, фирмите спечелиха голям проект 

за продажба на облачни услуги и решения във Варшава, Полша.  

ComputerWorld e-Daily, 4 януари 2016 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Бюджетният дефицит за 2015 г. е 2,66% от 

БВП 
Дефицитът по консолидираната фискална програма на 

касова основа за 2015 г. ще бъде около 2 287 млн. лв. или 

2,66% от прогнозния БВП, съобщи Министерството на 

финансите, позовавайки се на предварителни данни. За 

предходната година беше отчетен дефицит по КФП в 

размер на 3 072,9 млн. лв. - 3,7 на сто от БВП. При 

актуализацията на бюджета, гласувана заедно с бюджета 

за 2016 г., беше заложен дефицит, достигащ 3.3% от БВП. 

Приходите и помощите по КФП за 2015 г. се очаква да 

бъдат в размер на 32 263,4 млн. лв., като спрямо 2014 г. се 

отбелязва ръст от 9,7% (2 854,3 млн. лв.). Отнесени към 

БВП приходите по консолидираната фискална програма 

нарастват от 35,2% от БВП за 2014 г. до 37,5% от БВП за 

2015 г., което представлява увеличение с 2,3 процентни 

пункта. Ръстът спрямо предходната година се дължи 

основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и 

постъпили евросредства. Те нарастват съответно с 2 096,6 

млн. лв. и 757,7 млн. лева. В частта на приходите по 

националния бюджет най-значително се увеличават 

постъпленията от данъци (с близо 1,9 млрд. лв.), като 

ръст се отчита при всички основни данъци и 

осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с 

близо 1 млрд. лева спрямо същия период на предходната 

година, като само приходите от акцизи нарастват с около 

0,5 млрд. лева (12 на сто). Разходите по консолидираната 

фискална програма (включително вноската на Република 

България в бюджета на ЕС) за 2015 г. по предварителни 

данни те са 34 550,4 млн. лв., което е близо до годишния 

разчет. Разходите за същия период на миналата година са 

в размер на 32 482,0 млн. лева. Вноската в бюджета на 

ЕС, изплатена към края на 2015 г., е 946,4 млн. лв. 

investor.bg, 04 януари 2016 

Банките у нас с печалба от 931 млн. лв. до 

края на ноември  
През ноември продължава да се наблюдава силна 

ликвидна позиция на банковата система, както и прираст 

на депозитната база и на финансовия резултат. През 

месеца ликвидните активи се увеличават с 689 млн. лв. до 

25.9 млрд. лв. Растежът е формиран главно при 

паричните средства и паричните салда при БНБ, които 

заемат 56.7% в структурата на ликвидните активи. 

Коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба No 

11 на БНБ, се повишава до 34.80%. Към 30 ноември 

печалбата на банковата система е 931 млн. лв.  

profit.bg, 04 януари 2016 

 

06.01.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.82005   

GBP/BGN 2.67062   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.01% от 01.01.2016  

 

ПЧИ: 63.5 млн. EUR през окт. 2015 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към октомври 2015 

 

 

Безработица: 9.9% през ноем. 2015 
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Минималната заплата вече е 420 лв. 
От Нова година минималната заплата се повиши с 40 лв. и вече e 420 лв. Минималната часова 

ставка стана 2,50 лв. От 1 януари мъжете могат да излязат в отдих, ако са навършили 63 години и 

10 месеца, при условие че имат 38 години и 2 месеца осигурителен стаж. За жените изискванията 

са съответно 60 години и 10 месеца възраст и 35 години и 2 месеца стаж. Въведе се и пенсионна 

възраст за полицаи и военни, които ще могат да се пенсионират на 52 години и 10 месеца, ако 

имат 27 години стаж, от които 18 години трябва да са в сектор „Сигурност“. Семействата с едно 

дете ще получават 37 лв. на месец, или с 2 лв. Повече, отколкото през 2015 г. Условието е 

месечният доход в домакинството да е до 350 лв. на човек. Родителите с две деца ще получават по 

85 лв., а с три деца - 130 лв. 

Труд, 04 януари 2016 

Домакинствата сложиха нови 2 млрд. лв. на влог 
От началото на годината до края на ноември българските домакинства са сложили на влог нови 

1,82 млрд. лв., показват последните данни на Българската народна банка (БНБ). Депозитите им 

вече възлизат на 41 млрд. лв. За сравнение в края на миналия ноември тази сума е била с близо 6 

млрд. лв. по-ниска. Огромната разлика обаче се дължи не на реално сложени на влог нови 6 млрд. 

за година, а на факта, че през ноември 2014 г. БНБ е изключила от банковата статистика КТБ. 

Само гарантираните депозити във фалиралата банка възлизаха на 3,7 млрд. лв. Най-много пари 

сме скътали в банките през октомври – цели 375 млн. лв., а най-малко през юни – 15 млн. лв. Само 

през ноември пък домакинствата са депозирали 352 млн. лв. За първите 11 месеца на тази година 

фирмите са предпочели банковите влогове за 2 млрд. лв. от свободните си пари. Близо една трета 

от тази сума, или 602 млн. лв. са депозирани през ноември. Така общата сума на корпоративните 

влогове към 30 ноември е 17,620 млрд. лв. За разлика от домакинствата и фирмите, депозитите на 

финансовите предприятия намаляват. Те са паднали с 359 млн. лв. от януари насам и с 59 млн. лв. 

през ноември.  

Монитор, 23 декември 2015 

Кредитирането расте леко през ноември 
Банковото кредитиране за бизнеса отчита лек ръст и на месечна, и на годишна база през ноември и 

към края на месеца надхвърля 31 млрд. лв. Обемът на отпуснатите потребителски заеми за 

домакинствата също нараства спрямо година по-рано, но в сравнение с октомври има понижение. 

При ипотечното кредитиране за физически лица данните продължават да показват спад и на 

месечна, и на годишна база. Общо за системата портфейлът нараства с 0.5% спрямо октомври, но 

на годишна база има спад от 0.17% до 49.4 млрд. лв.  

Капитал, 23 декември 2015 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи предприятия от сектор "Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива (КИД 35.)", по Печалба за 2014 г. 

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

No Предприятие Град 
Печалба (хил. лв.) 

2013 2014 

1 Ей И Ес - ЗС - Марица изток I ЕООД Гълъбово 168 680 132 718 

2 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД София 101 604 111 370 

3 АЕЦ Козлодуй ЕАД Козлодуй 42 102 78 392 

4 Девен АД Девня 32 554 47 630 

5 Чез Електро България АД София -16 390 24 758 

6 Електроенергиен Системен Оператор ЕАД София -4 661 19 633 

7 Енерго-ПРО България ЕАД София 8 835 12 349 

8 Ветроком ЕООД София -51 554 11 958 

9 Енерго-про Продажби АД Варна 21 087 10 675 

10 Българско акционерно дружество Гранитоид АД София 7 114 8 207 

mailto:office@kpo.bg
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

КФН отново не допусна дружество на 

Марешки на борсата 

Фармацевтичната компания на варненския предприемач 

Веселин Марешки ще се опита да намери достъп до борса 

в Западна Европа. До тази стъпка се стигна, след като 

Комисията за финансов надзор (КФН) е отказала 

окончателно да издаде потвърждение на проспекта за 

допускане до търговия на регулирания пазар на емисия 

акции, издадени от Фармхолд” АД, Варна. Това е 

окончателен отказ на проспекта, подготвен от посредника 

Бенчмарк. Фармхолд е семейна собственост на Марешки, 

като е било преобразувано от ООД в АД през 2015 г. и 

според справка в Търговския регистър има капитал от 1,99 

млн. лева. Управител е Веска Марешка. Дружеството се 

занимава с внос, износ, реекспорт и търговия, покупка на 

стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, 

обработен или преработен вид в страната и чужбина. 

investor.bg, 6 януари 2016 

ИХ България и Ломско пиво без обратни 

изкупувания през декември 

Индустриален холдинг България АД и Ломско пиво АД не 

са осъществявали обратни изкупувания на собствени акции 

през декември 2015 г.. Така към 31 декември 2015 г. ИХ 

България АД остава с 1 089 255 собствени акции, а Ломско 

пиво АД с 35 115 собствени ценни книжа. Холдингът беше 

започнал да придобива акции през ноември 2015 г. с 

покупката на 100 000 книжа при 0,84 лв. средна цена. През 

декември 2015 г. Топливо АД започна обратно изкупуване 

на собствени акции при минимална цена от 4 лв. и 

максимална от 10 лв. През 2015 г. Трейс груп холд АД 

удължи процедурата по обратно изкупуване на акции до 6 

април 2016 г. на цени между 5 и 9 лв. за акция. Монбат АД 

обмисля възможността за обратно изкупуване на акции 

през 2016 г., описа плановете на компанията председателят 

на Съвета на директорите Атанас Бобоков. 

investor.bg, 6 януари 2016 

Фондовата борса отчете спад с близо 12% 

За първи път от 2011 г. Българската фондова борса (БФБ) отчете годишен спад. За цялата 2015 г. 

основният борсов индекс SOFIX потъна с близо 12%. Ако през декември не беше постигнат ръст 

(5.8%), спадът можеше да бъде дори още по-голям. Индексът SOFIX достигна най-ниската си 

стойност на 10 декември, когато регистрира понижение с над 17 на сто спрямо края на 

предходната година. SOFIX изпрати 2014 г. с ръст от 6% след впечатляващата 2013 г., когато се 

увеличи с 42 на сто. Индексът завърши 2012 г. с повишение от 7% след понижения от 11% през 

2011 г. и 15% през 2010 г. През 2009 г. SOFIX се увеличи с 19% след краха от 80% през 2008 г., 

когато започна световната икономическа криза. Стойността на всички търгувани акции през 2015 

г. падна с 4% до 7 млрд. лв. Общо реализираният оборот на регулирания пазар на БФБ през 

миналата година е 336 млн. лв., което е спад с 55% спрямо оборота за 2014 г. в размер на 740 млн. 

БФБ-София  

Седмичен оборот 28.12.2015-

02.01.2016  (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 408 534.85 

Standard 7 814 790.04 

АДСИЦ 161 276.75 

Общо оборот на 

БФБ 9 490 962.28 

 

BGREIT: 04.01.2015 – 05.01.2016

 

BGBX40: 04.01.2015 – 05.01.2016 

 

SOFIX: 04.01.2015 – 05.01.2016 
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лв. Броят на сключените на борсата сделки падна с 51% до 56 хил., сочат данните от статистиката 

на БФБ. Изминалата година беше тежка за повечето капиталови пазари по света. Основните 

борсови индекси на Турция, Сингапур и Полша също се понижиха. Индексите на фондовите борси 

в Австрия, в Германия и във Франция са се повишили през изминалата година. 

investor.bg, 6 януари 2016 

Arco се приближава към борсов дебют  

Инвестиционният фонд на българското подразделение на естонската строително-инвестиционна 

компания Arco Vara AS е получил лиценз и разрешение за регистрация, съобщават от компанията. 

Арко Фонд за Недвижими имоти беше учреден през лятото с мажоритарен акционер естонското 

дружество Arco Vara и първоначален капитал от 256 хил. евро с намерение да дебютира на 

Българската фондова борса (БФБ). Групата посочва, че планира да финализира техническата 

подготовка за регистриране на акциите на БФБ през първото тримесечие на тази година и да 

участва в предстоящото увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции. 

Инвестиционният фонд ще се управлява от дъщерното дружество Arco Invest, което е собственост 

на естонската компания. Фондът ще се фокусира върху развитието на проекти в София и 

евентуално другите големи български градове, които изискват минимум 5 млн. евро финансиране. 

Паралелно с фонда групата ще продължи да работи независимо и по собствени големи проекти, 

посочват от естонската компания. 

investor.bg, 6 януари 2016 

Синтетика, Адванс Терафонд и Кепитъл Мениджмънт - най-важни за 

БФБ през 2015 

Златните кокошки за БФБ-София АД през 2015 г. са Синтетика АД, Адванс Терафонд АДСИЦ и 

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, тъй като те са с най-голям оборот сред листваните емисии акции и 

съответно носят най-голям приход от комисиони на пазарния оператор. Лидер с оборот от 25,6 

млн. лв. е Синтетика АД, на второ място с 22,9 млн. лв. е Адванс Терафонд АДСИЦ, а с оборот от 

19,2 млн. лв. на трето място се подрежда Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ. Интересното е, че само 

една от тези звездни по оборот компании е част от основния индекс SOFIX. В топ 10 по оборот 

влизат общо 6 компании, които не са част от водещия индекс SOFIX, и само 4, които са. Такива са 

още Медика АД (оборот от 14,7 млн. лв.), голям пакет от която беше придобит от Софарма АД 

през годината, а също Велграф Асет Мениджмънт АД с 12,1 млн. лв. оборот, Делта кредит 

АДСИЦ с търговия за 11,7 млн. лв. и Холдинг Света София АД с оборот от 7,5 млн. лв., която е на 

десето място в класацията. В миналото лидери по оборот на БФБ-София бяха акциите на КТБ, 

Петрол и Булгартабак холдинг АД, но след фалита на банката търговията с акциите им рязко 

намаля. Цели 5 от компаниите в SOFIX (съставен от общо 15) не са в първите 31 по оборот на 

БФБ-София. Това са М+С Хидравлик, Стара планина холд, Индустриален капитал холдинг, 

Индустриален холдинг България и Неохим, показват изчисления на Investor.bg.  

investor.bg, 5 януари 2016 

Още едно ново дружество ще се листва на БФБ-София 

 
На 29 декември 2015 г., на Българска фондова борса стартира търговията с книжата на ново 

дружество - Атоменергоремонт АД-Козлодуй. Емисията е от 15.355 млн. акции, а присвоеният 

борсов код на компанията ще е 68А. Създаденото през 1974 г. дружество е с предмет на дейност 

ремонт и възстановяване на турбинно, електро и спомагателно оборудване, шлосеро-монтажни, 

строително-монтажни и електо-монтажни дейности, производство на нестандартно оборудване, 

резервни части, съдове, метални конструкции, сервизни дейности и др. Основната дейност на 

дружеството е свързана с планови и аварийни ремонти в блоковете на АЕЦ Козлодуй. Останалите 

клиенти на компанията са централи и топлофикационните дружества в Димитровград, Бобов дол, 

Плевен, Враца, Сливен, Велико Търново, Габрово, Брикел ЕАД, ТЕЦ Марица Изток 2 и други. 

Освен в България, дружеството извършва дейност и в Сърбия и Македония, където изпълнява 
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ремонтни дейности за топло- и водноелектрически централи, както и дефектовка и ремонт на 

турбогенераторни групи. Бултрейд Корпорейшън ЕООД, представлявано от Борис Методиев, 

притежава 99.99% от компанията, а останалите 0.01% са собственост на физическото лице Борис 

Методиев. За 2014 г.  

profit.bg, 4 януари 2016 

Спират търговията с варантите на Енемона от 28 декември 

Търговията с варанти на Енемона АД ще бъде прекратена на 28 декември 2015 г., съобщава 

дружеството чрез Бюлетин Investor.bg. Причината е изтичане на срока, за който са издадени 

инструментите. Срокът им беше 6-годишен от 8 януари 2010 г. Всеки един варант дава 

възможност за записване на една нова акция от капитала на Енемона АД при емисионна цена от 

17,77 лв., което е около 100 пъти повече от последната цена за акциите на Енемона АД, която е 

0,15 лв. за ценна книга. През ноември и декември 2009 г. акциите на Енемона АД се търгуваха на 

цени между 8,7 лв. и 10,9 лв. за ценна книга и издаването на варанти при емисионна цена 18,5 лв. 

(автоматично намалена до 17,77 лв. поради издаването на привилегировани акции), беше 

адекватно. Сега акциите на Енемона АД са с около 99% под рекордните си цени от над 20 лв. през 

2008 г. Нещо повече, дружеството хронично забавя публикуването на отчетите си и още не е 

публикувало консолидирания си документ за деветмесечието на 2015 г., въпреки че крайният срок 

изтече в края на ноември тази година. Междувременно стана ясно, че частен съдебен изпълнител 

продава централата на Енемона АД в София. 

Money.bg, 22 декември 2015 

Депутати от Реформаторския блок предлагат облекчения за АДСИЦ 

Облекчения за дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) по отношение 

секюритизацията на вземания и инвестициите в имоти предлага група депутати от 

Реформаторския блок. Народните представители предлагат да отпаднат ограниченията пред 

дружествата за секюритизация на вземания, които са обект на правен спор. Другото им основно 

предложение е свързано с разширяване на възможностите за инвестиции на АДСИЦ в сектора на 

имотите. Законът има нужда от модернизация. Той не е променян от 2003 г., а същевременно 

дружествата със специална инвестиционна цел имат нужда от гъвкавост, за да бъдат 

конкурентоспособни. В предложенията е записано изискване 50 на сто от активите на тези от тях, 

които секюритизират имоти, към края на годишния отчетен период да са в резултат на покупка на 

недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с 

цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им или 

покупко-продажба на вземания. За дружествата, които секюритизират вземания, се предлага 75 на 

сто от активите им да са в резултат на основната им дейност. В средата на октомври Асоциацията 

на дружествата със специална инвестиционна цел отново е внесла текстовете в Комисията за 

финансов надзор, коментира председателят ѝ Маню Моравенов. Организацията настоява да се 

направят законови поправки, с които да се позволи на дружествата да придобиват имоти на 

територията на Европейския съюз (ЕС), както и да отпаднат ограниченията за откриване на 

банкови сметки в банки, които не са банката-депозитар, разплащанията от такива сметки и за 

кредитиране на дружество от банката-депозитар. 

investor.bg, 21 декември 2015 

 

 

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


 

 

 

стр. 8 от 13 

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

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

Брой 1 (184) / 7 януари 2016 Камара на професионалните оценители 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Компаниите ще получат близо 100 

млн. лв. за иновации 

Близо 100 млн. лв. европейски средства ще 

получат предприятията в България за внедряване 

на иновации. Процедурата по оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспособност" 

(ОПИК) беше открита и документи ще се 

приемат през следващите четири месеца. За 

финансиране могат да кандидатстват от 

микрофирми до големи компании, като 

условието е те да имат поне три приключени 

финансови години. Това е първата процедурата 

по приоритетна ос "Технологично развитие и 

иновации". В близките месеци се очаква да бъдат 

отпуснати още почти 20 млн. лв., но за 

новосъздадени предприятия. Фокус на 

финансирането са четирите тематични области, 

определени в Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация (ИСИС). Проектите 

трябва да водят до пазарна реализация на стока 

или услуга или до внедряване на процес в 

сферите на информационните технологии, 

мехатрониката и чистите технологии, 

индустрията за здравословен живот и 

биотехнологиите или новите технологии в 

креативните и рекреативните индустрии. 

Изпълнението трябва да приключи в рамките на 

18 месеца. Общият бюджет по процедурата е 50 

млн. евро (97.8 млн. лв.), от които 85% се 

осигуряват от Европейския фонд за регионално 

развитие, а останалите са национално 

съфинансиране. Средствата са разпределени 

приблизително поравно между отделните групи 

предприятия според размера им: по 15 млн. евро 

за микро- и малките фирми и за средните 

предприятия, а 20 млн. евро са предвидени за 

големите компании. Минималният размер на 

безвъзмездната помощ, за която фирмите могат 

да кандидатстват, е 100 хил. лв. Таванът за 

микро-, малките и средните предприятия е 1 млн. 

лв., а за големите – 1.5 млн. лв. 

Капитал, 5 януари 2016 

"Мелексис" разширява 

производството и развойната 

дейност 

Близо 15 млн. лв. ще вложи "Мелексис България" 

в разширяване на производството и развойната 

дейност. Компанията е част от белгийската 

България е четвърта в ЕС по 

обем на руските инвестиции. 
Повече от 50% от преките руски вложения 

са в страни от европейското обединение.  

Първите три държави по размер на 

инвестициите са Италия, Германия, 

Великобритания, а веднага след тях се 

нарежда България, съобщава руското 

радио "Спутник".  Според данните на 

Евроазиатската банка за развитие в 

Италия са вложени 15% от руските 

инвестиции, а в Германия те надвишават 

9%. Великобритания е на трето място с 

6%, следвана от България с 5%.   

expert.bg, 6 януари 2016 

България изпревари по 

конкурентоспособност най-

бързо растящата икономика 

България се нарежда на 54-о място в света 

по конкурентоспособност, като по този 

показател изпреварва най-бързо 

растящата икономика – тази на Индия, 

както и Виетнам, Мексико, Словения, 

Македония и Унгария. Според доклад на 

Световния икономически форум за 

глобалната конкурентоспособност за 

периода 2015 – 2016 г. пред страната ни се 

нареждат Румъния, Коста Рика, Турция, 

Панама и Южна Африка. 

Money.bg, 15 декември 2015 

Зимният дворец все пак ще се 

ремонтира 
Държавното дружество "Академика 2011" 

ЕАД обяви нова обществена поръчка за 

ремонта на Зимния дворец, този път за 

вече осигурената сума от 35 млн. лв. След 

като поръчката от времето на 

правителството на Пламен Орешарски за 

50 млн. лв. беше спряна от служебния 

спортен министър Евгения Раданова, а 

през април - отменена от ВАС, на 30 

декември "Академика 2011" е обявила 

нова за 29.166 млн. лв. без ДДС, или общо 

35 млн. лв.   

Капитал, 5 януари 2016 
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Melexis и произвежда чипове за автомобили в базата си в София. По-голямата част от новата 

инвестиция ще бъде насочена към модернизиране и изграждане на допълнителни производствени 

мощности, каза финансовият мениджър Георги Янакиев. Целта на проекта е да увеличи 

капацитета за тестване на микрочипове, както и да се разработят две нови продуктови гами. Освен 

това компанията ще наеме над 70 нови служители – инженери в областта на микроелектрониката, 

което е услуга с изключително висока добавена стойност, посочи Янакиев. По думите му идеята е 

да се доразвие развойната дейност на компанията. 

Капитал, 4 януари 2016 

На 7 януари правят първа копка на фуражния завод в Добрич 

Инвестицията е на българско-китайското дружество "България Тианшинонг Фийд Ко." ООД. 

Заводът ще бъде разположен на терен в западната промишлена зона на града. Предвижда се след 

цялостната реализация на проекта ще изнася около 300 000 тона концентриран фураж в Китай 

годишно. Продукцията за животновъдни ферми ще бъде произвеждана по китайски рецептури, 

съобщи investor.bg. В завода първоначално ще бъдат инвестирани 5 млн. лв. Инвестицията ще 

донесе със себе си и много работни места, от които могат да се възползват добричлии. При пълен 

капацитет на завода ще бъдат разкрити над 90 работни места. Освен от Добрич земеделската 

продукция вероятно ще се изкупува и от районите на Варна, Русе, Силистра, Шумен. 

Новинар, 4 януари 2016 

Трейс строи завод край Бойчиновци  
Трейс Груп Холд обяви намеренията си за изграждане на завод за асфалт, както и завод за варови 

и бетонови разтвори и строителни материали. Съоръжението се планира да бъде изградено в село 

Ерден, община Бойчиновци. То ще разполага, както с необходимите складови помещения, така и с 

учебен център за обучение на работници за пътното строителство, строителството на инженерни 

мрежи и високо строителство. Очаква се заводът да може да произвежда годишно около 130-150 

хил. тона асфалт. Само в последния месец компанията сключи няколко големи договора. Първите 

бяха за съответно 9,5 млн. лв. и 4,5 млн. лв. за обекти в Столична община, а преди около 10 дни и 

за София Тех Парк, отново на стойност 9,5 млн. лв. Трейс Груп Холд прогнозира, че очаква да 

завърши 2015 г. с продажби за 390 млн. лв., което би представлявало ръст от 13,2% спрямо 

предходната година.  
Стандарт, 29 декември 2015 

Световен лидер в клиничните проучвания ще извършва основните си 

услуги от България  
Световният лидер в клиничните проучвания на лекарства Quintiles ще отвори 436 нови работни 

места в България през следващите години. В момента за нея работят 300 души. Инвестицията на 

щатската компания е направена след сериозно проучване на 70 държави, в които компанията 

работи. Така България става вторият европейски център след Словакия, в който дистанционно ще 

се обработват данни от клинични проучвания на медикаменти. В световен мащаб Quintiles има 

само още три центъра - в Индия, Китай и Южна Африка. В разширението на центъра на 

компанията в България са инвестирани 4.316 млн. лв. За работа в него ще канени лекари, 

фармацевти, биолози и химици. Иван Георгиев, директор на Quintiles за България, Турция и 

Румъния, допълни, че България е била избрана заради изключително добрите си специалисти, 

стабилната икономическа ситуация и досегашното си представяне. "Инвестицията в България ще 

скъси допълнително пътя до пазара на лекарствата и ще намали разходите на самите 

фармацевтични компании", коментира Зорница Чешмеджиева, директор на центровете на Quintiles 

за Европа. Quintiles е американски концерн с пазарна капитализация от 8.6 млрд. щатски долара на 

Нюйоркската фондова борса, 5.46 млрд. щатски долара приходи през 2014 г. и 32 хил. служители в 

глобален план. 
Капитал, 23 декември 2015 
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През 2016 г. икономиката на България ще нарасне по-малко, отколкото 

през 2015 г.  
Паричната политика на Европейската централна банка, насочена към изкупуване на активи 

посредством програмата за количествени улеснения, оказва въздействие върху икономиките от 

Централна и Източна Европа, показва изследване на Raiffeisen Bank. Според анализаторите 

Полша, Чехия, Унгария и Румъния ще запазят рекордно ниските си лихви, а Унгария тепърва ще 

ги свали. Изследването показва, че икономическият растеж ще достигне добри стойности през 

идната година, докато в страните от Източна Европа той ще е нисък или икономиките ще изпаднат 

в стагнация, въпреки че икономиките на Румъния, Полша и Словакия се очаква да се представят 

добре, нараствайки със съответно 4%, 3,6% и 3,5%. От Raiffeisen Bank са на мнение, че през 2016 

г. Русия и Украйна ще успеят да излязат от рецесиите, в които се намират, като руската икономика 

ще продължи да бъде силно зависима от евтиния петрол. Според анализаторите политическата 

ситуация в България ще се запази стабилна въпреки турбулентността в някои от съседните 

държави и спрялата съдебна реформа. „Възползвайки се от по-добрите икономически условия като 

слабо евро, ниски цени на петрола и по-евтините пари, въпреки несигурната външна среда, БВП на 

страната расте над очакванията (прогнозирани 2,7% за 2015 г.) в среда с отрицателна до много 

ниска инфлация“, коментира Емил Калчев, макроикономически анализатор в Raiffeisen Bank. 
econ.bg, 23 декември 2015 

Хювефарма придобива продукти и свързаните с тях производствени 

мощности от Zoetis  
Хювефарма, международна ветеринарна фармацевтична компания, обяви днес, че придобива 

определени активи от Zoetis, LLC, които включват продукти, две собствени производствени 

площадки на Zoetis, както и една такава обект на лизинг, всички базирани в САЩ. Активите, 

асоциирани с тази сделка, включват международно портфолио от медикаментозни фуражни 

добавки, между които Albac® (с изключение на пазара в САЩ) и Bio-Cox®/ Salinomax®, както и 

Inovocox® EM1, водеща ваксина срещу кокцидиоза при бройлери. Заедно с тези продукти, 

Хювефарма придобива и поема контрол над производствени заводи в САЩ, с местонахождение в 

Laurinburg, Северна Каролина и Van Buren, Арканзас. Други активи, обект на сделката са основни 

търговски марки водоразтворими ветеринарномедицински продукти. „Изключително сме 

въодушевени от настоящето придобиване от Zoetis, което допълнително укрепва и развива 

отговорността ни към нашите клиенти в предоставяне на висококачествени продукти за 

животновъдството, произведени в заводите ни в ЕС и САЩ. Хювефарма остава вярна на 

стратегията си за създаване на напълно интегрирана корпоративна структура за производство и 

предлагане на продукти и услуги от световно ниво за глобалната ни клиентска база. Ние сме 

убедени, че силните търговски марки, свързани с тези активи, ще продължат успешно да укрепват 

нашите позиции на ключовите пазари и да увеличават потенциала ни за растеж." заяви Кирил 

Домусчиев, Президент и собственик на Хювефарма. 
econ.bg, 23 декември 2015 

Последният софийски мол продължава да се строи от нов собственик 
Гръцкият фонд за имоти NBG Pangаea е придобил 89.4% от втория люлински мол - Plaza West, за 

23 млн. евро. Сделката е факт почти година след като антимонополната комисия я разреши. През 

януари гръцкият фонд беше заявил, че покупка ще има само при готов търговски център, но тъй 

като строежът остана недовършен, това явно е довело до по-ниската цена. Откриването на мола 

беше обявено за тази есен, но беше отложено. За Plaza West това е поредно забавяне - 

първоначално търговският център трябваше да отвори още през пролетта на 2014 г. Продавачът е 

гръцката Marinopoulos, която държи магазините на Carrefour в България. Дружеството купувач 

NBG Pangaea е регистрирано от собственика на ОББ - Националната банка на Гърция, през 2010 г. 

Към момента притежава и управлява портфолио от имоти, в което влизат почти всички основни 

административни сгради на банката, както и нейните клонове в различни градове в Гърция. 
Дневник, 22 декември 2015 
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АНАЛИЗИ 

Най-големите сделки на 2015 г. 

Телекоми и производствени предприятия бяха най-атрактивни за купувачите 

Добрата новина за сливанията и придобиванията в България за изминалата година определено 

беше прекратяването на тенденцията от последните 5-6 години за изтегляне на чуждестранните 

инвеститори от местния пазар. И макар страната все още да остава по-скоро в периферията на 

инвеститорския хоризонт, не липсват и международни купувачи, като интересът е главно върху 

добре работещи компании със силен продукт и установено присъствие на българския, но и на 

чуждестранни пазари. Тези определения важат и за повечето от водещите сделки на пазара през 

2015 г. 

1. БТК 

Най-голямата от тях е за БТК, за която българският бизнесмен Спас Русев и руската финансова 

група ВТБ ще платят 330 млн. евро. Продажбата, наложена от необслужването на мостов заем за 

150 млн. евро, вероятно ще бъде завършена през януари 2016 г., след получаването на одобрение 

от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Телекомът сменя собствеността си за шести 

пореден, но не и за последен път – целта на купувачите е още до края на 2016 г. да започнат да 

търсят възможности за препродажба срещу печалба. Операторът до тук все се придобива от 

финансови инвеститори и не успява да стане част от голяма телеком група. 

2. "КАИ груп" 

Продажбата на производителя на керамични плочки "КАИ груп" е един от редките случаи, в които 

глобалният лидер в даден сектор купува българска компания. За местната група американската 

Mohawk Industries плати около 195 млн. евро на досегашния собственик – също американския 

инвестиционен фонд Advent (първият приватизатор на БТК). Влизането в портфолиото на водещия 

световен играч при подовите настилки, който до момента нямаше други мощности в Източна 

Европа, дава на "КАИ груп" възможност да се превърне в ключова за региона компания. 

3. "Близу" 

Третата и последна в обзора на годината сделка на стойност над 100 млн. евро също е от 

телекомуникационния сектор. В нея срещу 119.7 млн. евро водещият кабелен фиксирани 

доставчик на телевизия и интернет стана собственост на "Мобилтел" и част от Telekom Austria. 

Сделката беше очаквана на пазара, тъй като досегашният акционер – шведския фонд EQT, вече на 

два пъти беше опитал да излезе от инвестицията. 

4. "Амета холдинг" 

Разградският производител на пилешко с марката "Лудогорско пиле" привлече като стратегически 

инвеститор един от най-големите европейски играчи в сегмента – германската Paul Wesjohann & 

Co. (PHW). Официалната цена на сделката, чрез която PWH придоби 50% от българския бизнес, не 

беше обявена, но по оценки на пазара е между 10 и 20 млн. евро. Продавач е "Бългериън американ 

фуудс лимитид", която се свързва с Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ). 

5. Хотел Hilton 

Само за две години столичният хотел Hilton сменя собствеността си за втори път, след като през 

2013 г. беше купен от Спас Русев. Тогава той плати 24 млн. евро на изпадналата в тежко 

финансово състояние ирландска компания Quinn Group, като част от покупката беше финансирана 

със заем от пловдивската компания за недвижими имоти "Галакси инвестмънт груп", която е 

собственост на основателите на "Винпром Пещера" Антон Щерев и Атанас Петров. Сега 

пловдивското дружество придобива хотела в сделка, чиято цена не се съобщава, но вероятно е от 

порядъка на платената преди две години, или около 20 млн. евро заради малък нов заем. 
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При останалите по-големи сделки за годината има и други примери за български компании, 

успели да привлекат като стратегически инвеститори водещи международни играчи. Такъв е 

случаят с австрийския лидер на мебелния пазар XXXLutz, който чрез собственика си XLCEE 

Holding, купи 67% от капитала на двете дружества, които развиват българските вериги "Аико" и 

"Моббо". 

Раздвижването на имотния пазар през годината също е осезаемо. Сред знаковите сделки за 

изминалите месеци е договорената в края на 2015 г. продажба на незавършения софийски мол 

Plaza West, който ще стане мажоритарна собственост (89.4%) на гръцкия фонд за имоти NBG 

Pangаea срещу 23 млн. евро, след като бъде завършен и заработи. Друг незавършен мол, който 

обаче в бъдеще няма да бъде търговски център, а ще се превърне в здравно заведение, е 

варненският Galleria, който беше придобит от част от инвеститорите във веригата "Сити клиник". 

Собствеността си смени и пловдивският "Марково тепе". 

Сред по-съществените сделки за годината е и придобиването на българския клон на гръцката 

Alpha Bank от Пощенска банка, която също е собственост на гръцка финансова институция – 

Eurobank. По информация от пазара продажбата е на символичната стойност от 1 евро, но включва 

"всички банкови дейности на Alpha, които са на обща стойност 500 млн. лв., както и кредити за 

800 млн. лв." Сделката вече получи нужните регулаторни одобрения, но вероятно ще бъде 

финализирана след провеждането на надзорните проверки за качеството на активите в българската 

банкова система през първата половина на 2016 г. 

Капитал, 4 януари 2016 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г. 

КОГА: 25-26.01.2016 

КЪДЕ: София, ул. "Стара планина" 6 

 НАГРАДА НА ГЕРМАНСКАТА ИКОНОМИКА 

КОГА: 28.01.2016 

КЪДЕ: София 

 КОНФЕРЕНЦИЯ „КОРПОРАТИВНА ЕТИКА“ 

КОГА: 09.02.2016 

КЪДЕ: София 

 ИЗЛОЖБА ЕЕ И ВЕИ 

КОГА: 05-07.04.2016 

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