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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Уникредит Булбанк купи имотите на 

длъжника си "Техногипс" 

Земята и сградите на завода за гипсокартон "Техногипс" 

са купени от един от двата големи кредитора и продавача 

- Уникредит Булбанк. Предложената цена е била около 18 

млн. лв. Със сделката банката прибира при себе си имота, 

за да може, ако операторът на завода спре да плаща, тя 

бързо и лесно да продаде актива на друг. Заводът, който е 

от групата на "Балканстрой", от години бави плащанията 

по заема от Уникредит Булбанк и ОББ.. Земята и сградите 

на завода сега вече са извън риск за банките, но висящ 

остава въпросът с машините. Това беше вторият опит за 

продажба на земята и сградите на "Техногипс", след като 

миналия февруари така и не се стигна до търг. Заводът 

беше изграден и оборудван с 33 млн. евро заем от 

Уникредит Булбанк и ОББ, който беше обезпечен с 

недвижимото и движимото имущество на предприятието. 

По данни към края на март задължението вече е 

достигнало близо 47.8 млн. евро. 

Капитал, 16 май 2016 

Никой не иска да купи БДЖ Товарни 

превози  

Нито един инвеститор не е проявил интерес към 

приватизацията на БДЖ Товарни превози, която беше 

планирана от Министерството на транспорта. Това 

съобщи транспортният министър Ивайло Московски. В 

сряда след участие на министъра в парламентарната 

транспортна комисия някои медии съобщиха, че предстои 

поне 600 души от товарните превози да бъдат съкратени. 

Днес Московски заяви категорично, че такъв план за 

съкращения няма. Той обясни, че е цитирал пред 

депутатите цифри от стратегия за оздравяването на 

железниците, която чака одобрение за държавна помощ от 

Европейската комисия. Има предварителни разчети за 

съкращения в Товарни превози, но МТ не уволнява и 

назначава в дружеството. Тепърва ръководството на 

холдинга ще работи по план за оздравяване, като ще се 

цели това минимално да рефлектира върху работещите 

там, каза Московски.  

investor.bg, 13 май 2016 
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"Телерик" официално стана "Прогрес" 

Българският софтуерен разработчик "Телерик" (Telerik) вече официално е част от американската 

технологична компания "Прогрес" (Progress), която започва да строи девететажна сграда с център 

за съхранение на данни в София, ще развива у нас звеното си за дигитален маркетинг, а от бранда 

на българското дружество ще остане "Академията на Телерик", тъй като е добре разпознаваема 

като име и авторитет. Като Telerik by Progress ще се предлагат и част от услугите за програмисти. 

Това стана ясно след обявеното в понеделник финализиране на сливането на двете компании, след 

подписаната през 2014 г. сделка за придобиване на "Телерик" срещу 262.5 млн. долара. тогава 

сделката бе не само едната от най-крупните у нас, но и сред най-големите в Централна и Източна 

Европа. 

Медия пул, 17 май 2016 

Съдът обяви ТВ7 в несъстоятелност  

Софийският градски съд обяви със свое решение от 10 май в несъстоятелност дружеството "ТВ 

Седем" ЕАД, което притежава канала ТВ7, някога собственост на банкера Цветан Василев. 

Магистратите са преценили, че компанията не може да изкарва достатъчно пари, за да погасява 

задълженията си за милиони към Корпоративна търговска банка, също мажоритарна собственост 

на Василев, и към продуцентски компании за изработени от тях тв продукти. Като дата за 

неплатежоспособността на фирмата е приета 31 декември 2015 г. За временен синдик на 

дружеството е назначен Иво Георгиев срещу месечно заплащане от 1000 лева. Той трябва да 

организира насроченото от съда за 7 юни първо събрание на кредиторите, на което трябва да се 

избере постоянен синдик и да се сформира комитет на кредиторите. Делото за производство по 

несъстоятелност срещу ТВ7 беше открито от компанията "Ноу Фрейм медиа" на евродепутата и 

бивш шеф на тв канала Николай Бареков. Неговият иск бе отхвърлен, но впоследствие претенции 

срещу телевизията предявиха редица продуцентски компании, които са създавали тв предавания за 

канала.  

Стандарт, 13 май 2016 

Слух, че е продаден култов хотел на “Мултигруп”. Недялка Сандалска: 

Няма сделка, има преговори  

Информация, че общинският съветник и хотелиер от Несебър Венелин Ташев е купил комплекс 

“Парадайз бийч”, един от морските имоти на ”Мултигруп”, се разпространи в сряда в бургаските 

медии. Твърдеше се, че сделката е от края на април, но Ташев ревниво пазел информацията. “Няма 

сключена сделка за ”Парадайз бийч”, има преговори, заяви обаче за ”24 часа” шефката на 

“Балкантурист” Недялка Сандалска. Тя опроверга предишните съобщения в качеството си на 

изпълнителен директор на ”Парадайз бийч”. ”Преговорите се водят с мен и с надзорния съвет. 

Когато има сделка, ще съобщим официално”, каза Сандалска. “Парадайз бийч” навремето бе 

открит с бляскаво парти, на което се появи и Илия Павлов. В последните години комплексът 

предлага All Inclusive почивка. Разположен е в залив северно от Свети Влас по пътя към Елените, 

близо до м. Козлука. Според спрягания за купувач Тошев в последните години комплексът не бил 

добре поддържан и за да върне блясъка си трябва да инвестира в сериозен ремонт. Тошев е 

съветник трети мандат от местната коалиция ЗОРА (Народен съюз, Реформаторски блок и ВМРО). 

Той е собственик на комплекса ”Котва” в Слънчев бряг. Построи и ”Мариета Палас” в новата част 

на Несебър. Държи също ресторант на входа на новия град. Хотелиерът Венелин Ташев живее 

втори живот. През 1997 г. той бе прострелян и доста време бе в реанимация, но лекарите го 

спасиха. Покушението остана неразкрито.  

24 часа, 12 май 2016 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Безработицата спадна до 8,6% през 

първото тримесечие 
През първото тримесечие на 2016 г. безработните у нас са 

279,6 хил., а коефициентът на безработица - на сто. В 

сравнение с първото тримесечие на 2015 г. броят на 

безработните намалява с 19.9%, а коефициентът на 

безработица - с 2 процентни пункта, показват данните на 

НСИ от наблюдението на работната сила. От общия брой 

на безработните през първото тримесечие на 2016 г. 162.7 

хил. (58.2%) са мъже и 116.9 хил. (41.8%) са жени. От 

всички безработни 13.5% са с висше образование, 51.4% - 

със средно, и 35.1% - с основно или по-ниско 

образование. Продължително безработни (от една или 

повече години) през периода са 156.7 хил., или 56.1% от 

всички безработни лица. 

Money.bg, 17 май 2016 

Средната работна заплата е нараснала с 

8,4% през първото тримесечие 

Средната месечна работна заплата е нараснала с 8,4% 

през първото тримесечие на годишна база, показват 

предварителните данни на НСИ. Най-голямо e 

увеличението в областите „Професионални дейности и 

научни изследвания” - с 16,0%, „Операции с недвижими 

имоти” - с 11,8%, и „Административни и спомагателни 

дейности” - с 10,7%, Икономическите дейности с най-

високо средномесечно трудово възнаграждение през 

първото тримесечие са „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2 

125 лева, „Финансови и застрахователни дейности” - 1 

639 лева, „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива” - 1 602 лева. Най-нископлатени са били наетите в 

„Хотелиерство и ресторантьорство” - 576 лева и 

„Административни и спомагателни дейности” - 712 лева. 

През първото тримесечие средната месечна работна 

заплата e била 931 лв. и нараства спрямо четвъртото 

тримесечие на 2015 г. с 1,7%. 

Инвестор.БГ, 17 май 2016 

НСИ: Наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение към края на март 2016 г. 

се увеличават с 2.6%, спрямо края на 

декември 2015 г. 

По предварителни данни наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение към края на март 2016 г. се 

увеличават с 58.1 хил., или с 2.6%, спрямо края на 

декември 2015 г., като достигат 2.28 милиона, съобщават 

18.05.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.72807  

GBP/BGN 2.50266   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.05.2016  

 

ПЧИ: 81.0 млн. EUR през февр. 2016 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към февруари 2016 

 

 

Безработица: 9.3% през април 2016 
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от НСИ. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите лица 

се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 12.6%, 

„Административни и спомагателни дейности” - с 10.9%, и „Други дейности” - с 8.8%. Най-голямо 

намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите 

„Строителство” - с 2.8%, и „Добивна промишленост” - с 2.5%. В структурата на наетите лица по 

икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили 

и мотоциклети” - съответно 22.3 и 17.3%. В края на март 2016 г. наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение са с 49.2 хил., или с 2.2%, повече в сравнение с края на март 2015 г 

Агенция Фокус, 17 май 2016 

НСИ: Общият доход средно на лице от домакинство през първото 

тримесечие на 2016 г. е 1 237 лв. - с 4.2% повече от този за същия период 

на 2015 г. 

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2016 г. е 1 237 лв. и 

спрямо същия период на 2015 г. се повишава с 4.2%, съобщиха от НСИ. В структурата на общия 

доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.1%), следван от доходите от 

пенсии (26.5%), от самостоятелна заетост (6.6%) и от социално осигуряване и социални помощи 

(2.8%). Спрямо първото тримесечие на 2015 г. относителният дял на дохода от работна заплата 

нараства с 2.0 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1.0 процентeн 

пункт. В абсолютни стойности през първото тримесечие на 2016 г. в сравнение с първото 

тримесечие на 2015 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се 

променят, както следва: Доходът от работна заплата нараства от 654 на 706 лв. (с 8.0%). Доходите 

от пенсии нарастват от 315 на 328 лв. (с 4.0%). Доходът от самостоятелна заетост намалява от 90 

на 81 лв. (с 9.7%). Доходите от социално осигуряване и социални помощи намаляват от 38 на 36 

лв. (със 7.5%).През първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на 

домакинствата в общия доход е 99.3%, а делът на дохода от натура е 0.7%. 

Агенция Фокус, 17 май 2016 

Кредитирането се раздвижи 

Лошите и преструктурирани кредити на банките през март паднаха под 8,5 млрд. лв. за първи път 

след юни 2011 г. Размерът на проблемните кредити намалява вече 11 поредни месеца. През март 

понижението е от 0,63% на месечна и 8,54% на годишна база до 8,493 млрд. лв. Спадът на лошите 

кредити се дължи на комбинацията от все още свито кредитиране и прочистването на портфейлите 

на банките. В края на март делът на лошите кредити намалява до 22,8% при 23% за февруари. 

През март делът на лошите потребителски заеми остава на ниво от 13,4%, като общият им обем е 

957,7 млн. лв. Делът на лошите жилищни заеми остава 19,7%, като размерът им е 1,701 млрд. лв. 

Делът на лошите фирмени заеми се понижава за трети пореден месец и достига 27,2%. А размерът 

на проблемните кредити за бизнеса е 5,651 млрд. лв. Кредитирането през март се раздвижи за 

първи път през тази година. След като през периода от декември до февруари се отчиташе спад, 

през март общият обем на отпуснатите заеми от банките нараства с 91 млн. лв. до 49,161 млрд. лв., 

сочат данните на БНБ.  

Стандарт, 16 май 2016 

Вътрешното потребление движи българската икономика през Q`1 

Въпреки опасенията за свиване на темповете, главно заради спад на износа, българската 

икономика показва не лоша динамика през първото тримесечие, почти изцяло заради вътрешното 

потребление. През първото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 

2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо четвъртото 

тримесечие на 2015 година. Според експресните оценки на НСИ за периода БВП в номинално 

изражение достига 17 926 млн. лева. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП 
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заема крайното потребление (85.2%), което в стойностно изражение възлиза на 15 268 млн. лева. 

През първото тримесечие на т.г., спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., БВП по сезонно 

изгладени данни се увеличава с 0.7. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.9%. 

Най-голям принос за регистрирания икономически растеж има повишеното крайното потребление. 

През първото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.9% спрямо 

същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%.  

Money.bg, 14 май 2016 

Инфлацията за април е нулева  

Инфлацията за април спрямо март е 0%, съобщи НСИ. Инфлацията от началото на годината е 

отрицателна - минус 1,0%, а годишната инфлация за април 2016 г. спрямо април 2015 г. е минус 

2,2%. Средногодишната инфлация за периода май 2015 - април 2016 г. спрямо периода май 2014 - 

април 2015 г. е минус 0,4%. Най-голям месечен спад на цените през април се наблюдава при 

развлеченията и културата – с 1,7%. По-значителни понижения има също в групата „Жилища, 

вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,7% и „Ресторанти и хотели“ - с 0,5%. 

Същевременно силно увеличение е регистрирано при облеклото и обувките - с 4,8%. Растат също 

цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия (с 0,5%) и здравеопазването (с 0,2%). 

Цените на транспорта остават на равнището от миналия месец. Използвайки европейската 

методология, НСИ регистрира дефлация на месечна база. Хармонизираният индекс на 

потребителските цени (ХИПЦ) за април спрямо март е 99,8%, т.е. месечната инфлация е минус 

0,2%. Инфлацията от началото на годината е минус 1,5%, а инфлацията на годишна база е минус 

2,5%. Средногодишната инфлация за периода май 2015 - април 2016 г. спрямо периода май 2014 - 

април 2015 г. е минус 1,0%. 

Инвестор.БГ, 14 май 2016 

НСИ: С 2 % се увеличава износът на България за ЕС през периода 

януари – февруари 2016 г. спрямо същия период на 2015 г.  

През периода януари - февруари 2016 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.0% спрямо 

същия период на 2015 г. и е в размер на 4 552.9 млн. лева. Това се посочва в статистика на НСИ. 

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и 

Обединеното кралство, които формират 68.3% от износа за държавите - членки на ЕС. През 

февруари 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 5.7% спрямо същия месец на предходната година и 

е в размер на 2 290.2 млн. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната 

външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2016 г. в сравнение със същия 

период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и 

продукти” (39.0%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.” (15.6%). Най-голям спад се наблюдава 

в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (37.6%). Вносът на България от ЕС през 

периода януари - февруари 2016 г. намалява с 1.5% спрямо същия период на предходната година и 

е на стойност 4 860.5 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от 

Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. 

Агенция Фокус, 11 май 2016 

НСИ: През периода януари - март 2016 г. износът на България за трети 

страни намалява с 8.8% в сравнение със същия период на 2015 г.  

През периода януари - март 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 8.8% в 

сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 3 533.2 млн. лeвa, съобщиха от НСИ. 

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република 

Македония, Сърбия, САЩ и Руската федерация, които формират 50.9% от износа за трети страни. 

През март 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 23.0% спрямо същия месец на 

предходната година и е в размер на 1 173.5 млн. лeвa. При износа на България за трети страни, 

разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите три месеца на 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. ръст е отбелязан в секторите „Разнообразни 

готови продукти, н.д.” (42.0%) и „Машини, оборудване и превозни средства” (5.0%) (табл. 4 от 

приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (22.7%). Вносът 

на България от трети страни през периода януари - март 2016 г. намалява с 19.2% в сравнение със 

същия период на 2015 г. и е на стойност 3 638.1 млн. лeвa (по цени CIF). Най-голям е 

стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

Агенция Фокус, 11 май 2016 

НСИ: През март 2016 г. индексът на промишленото производство 

намалява с 0.5% в сравнение с февруари 2016 година 

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

сезонно изгладените данни, намалява с 0.5% в сравнение с февруари 2016 година, съобщиха от 

НСИ. През март 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е 

регистриран ръст от 3.0% спрямо съответния месец на 2015 година. През март 2016 г. намаление 

спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.6%, и в 

производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%, докато в 

добивната промишленост няма изменение. По-значителен спад в преработващата промишленост 

се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 16.0%, производството на химични 

продукти - с 12.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5.5%, 

производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.0%. Ръст е регистриран 

при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.5%, обработката на кожи; 

производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.0%, производството на мебели - с 

2.6%, производството на облекло - с 2.0%.  

Агенция Фокус, 11 май 2016 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на етерични масла", 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 Дамасцена ЕООД Скобелево - СЗ 1 912 2 946 

2 Българска роза АД Карлово 2 642 2 628 

3 Еньо Бончев Продакшън ООД София 2 614 2 595 

4 Алба Групс ЕООД Скобелево - СЗ 1 597 2 166 

5 Биоланд България ЕООД Пловдив 2 185 1 997 

6 Робертет България ЕООД Долно Сахране 1 804 1 887 

7 Бул Фито Ойлс АД София 1 291 1 340 

8 Интермед 1 ЕООД София 2 058 1 312 

9 Булаттарс Продакшън Къмпани ООД София 954 928 

10 Роза Етерна ООД Ясеново - СЗ 927 832 

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

 

Инвестираме чрез БФБ в държавни 

облигации  

Гражданите и фирмите ще могат да инвестират в държавни 

ценни книжа, които ще се търгуват на Българската фондова 

борса. Новата възможност ще даде добра алтернатива за 

инвестиране на свободните средства на домакинствата и 

фирмите на фона на падащите лихви по банковите влогове. 

Програмата на правителството за стабилно развитие на 

България предвижда, че вторичният пазар на държавни 

ценни книжа (ДЦК) ще бъде насърчен чрез създаването на 

възможност за сключване на сделки на платформа за 

електронна търговия, както и на регулиран пазар. 

Вторичната търговия на ДЦК ще бъде допусната 

едновременно на Българска фондова борса - София АД и на 

системата E-Bond - електронна функционалност към 

платформата Bloomberg, казаха от Министерството на 

финансите. До това решение се е стигнало след извършен 

анализ на различните алтернативи за избор на място за 

търговия, който е направен в тясно сътрудничество с 

основните пазарни участници. Като вече са предприети 

практически стъпки за реализиране на идеята. В резултат на 

възможността ДЦК да се търгуват на БФБ и на системата E-

Bond ще се улесни достъпът до тях на по-широк кръг 

инвеститори, включително чуждестранни, посредством 

свободно достъпни и справедливи цени. Така гражданите и 

фирмите лесно ще може да инвестират в ДЦК, като ще бъде 

необходимо само да си изберат инвестиционен посредник, 

който да дава поръчки на БФБ от тяхно име. И към 

настоящия момент гражданите и търговските фирми имат 

достъп до инвестиции в ДЦК, но процедурата е по-сложна. 

На първичен пазар ДЦК могат да бъдат придобити на 

аукционен принцип посредством първичен дилър на ДЦК 

със състезателни и несъстезателни поръчки. 

Стандарт, 16 май 2016 

Фирми да получават европари за разходи по 

листване на БФБ, предлага Делян Добрев  

Да бъде въведена грантова схема по програма "Иновации и 

конкурентоспособност" (ОПИК) за инвестиционни посредници. Това предлага Делян Добрев, 

депутат от ГЕРБ и председател на Комисията по енергетика в парламента. Българската икономика 

от години страда, че у нас няма развит капиталов пазар. Всяка една нормална икономика в 

развитите страни по света се крепи на два стълба: капиталовият пазар и банковото финансиране. 

Конкретно за България можем да кажем, че капиталов пазар почти не съществува заради слабите 

обороти, ниската ликвидност и малкия брой компании на Българската фондова борса (БФБ), 

обяснява депутатът. Според него една специална мярка по оперативната програма може да има за 

цел инвестиционните посредници да повишат информираността на българските средни 

предприятия за възможностите на капиталовия пазар за привличане на инвестиции. 

investor.bg, 18 май 2016 

БФБ-София  

Седмичен оборот 09-14.05.2016 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 105 903.91 

Standard 983 905.69 

АДСИЦ 442 569.36 

Общо оборот на 

БФБ 2 835 637.78 

 

BGREIT: 18.04.2016 – 17.05.2016

 

BGBX40: 18.04.2016 – 17.05.2016 

 

SOFIX: 18.04.2016 – 17.05.2016 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Отдават на концесия летище 

”София”  

Правителството реши да започне процедурата 

за отдаване на концесия на летище ”София”. 

Според транспортния министър Ивайло 

Московски приходите за държавата ще бъдат 

1,2 милиарда лева за целия 35-годишен срок на 

отдаване. Половината от средствата ще са 

авансово плащане, с което ще се покрият 

дълговете на БДЖ. До десет дни обявлението с 

всичките стари изисквания на концесията ще 

бъде публикувано, както изисква 

евродирективата в официалния вестник на 

Европейския съюз. Затова днес транспортният 

министър Ивайло Московски се въздържа да 

влиза в детайлите, но потвърди, че няма 

промяна в първоначалните намерения. До края 

на септември кандидатите за концесията на 

най-голямото летище ще подават офертите си. 

Победителят по сега действащия закон ще го 

ползва за срок от 35 години. Ще има едно 

голямо авансово концесионно заплащане в 

началото на концесията. Има заложена 

инвестиционна програма, има заложена 

годишна концесионна такса, има 

разпределение в годините на видовете 

инвестиции, стандартните критерии за такъв 

тип концесия. Нетният ефект за държавата от 

целия пакет на тази концесия очакваме да бъде 

около 1,2 милиарда. 

Стандарт, 18 май 2016 

Австралиец инвестира 10 млн евро 

край Сливен 

През юни в Сливен ще заработи официално 

нова фабрика за преработка на вълна на 

австралийската компания „Лемприер“. 

Предприятието е напълно изградено и 

оборудвано и в момента се тества. Назначени 

са 85 души, като намеренията на инвеститора 

са общия брой на заетите в сливенската 

фабрика да достигне до 160 човека. 

Планираната инвестиция е в размер на 10 

млн.евро. Проектът е замислен още преди 10 

години, но едва сега се реализира по ред 

обективни и субективни причини, коментира 

изпълнителният директор предприятие Ерик 

Дюран,който е в този бизнес от дълги години и 

по собствените му думи само по миризмата 

Частните съдебни изпълнители 

събрали над 1 млрд. лева за година 
1,025 млрд. лв. са събрали частните 

съдебни изпълнители през 2015 г. Това 

сочи анализ на съсловната камара за 

дейността през миналата година. Според 

анализа броят на делата на ЧСИ-тата 

намалява спрямо предходните години. За 

2015- та общо образуваните дела са 171 

000, което по думите на председателя на 

камарата Георги Дичев е признак за 

излизане от кризата. По думите му към 

момента броят на делата на банките е 

намалял за сметка на производствата в 

полза на бизнеса и общините.   

Монитор, 18 май 2016 

Два цеха за производство на 

боеприпаси ще заработят край 

Иганово  

Във ВМЗ „Сопот“ откриват днес обновени 

и модернизирани производствени 

мощности на площадката в село Иганово. 

Това става малко повече от година след 

взрива в склада за реактивни снаряди. В 

Иганово ще заработят два нови цеха за 

производство на боеприпаси, а в завода в 

Сопот ще има нова лаборатория. 

Обновяването е важно за предприятието, 

защото бележи нов етап в развитието на 

производството, свързан с въвеждането на 

нови по-високи стандарти за качество и 

безопасност на работата. 

БНР, 17 май 2016 

В самоковското село Горни окол се 

изгражда първата в Европа ферма за 

кохо сьомга, изцяло по рециркулационна 

система. “Това не е сьомгова пъстърва, 

защото всъщност такова нещо няма, тя си 

е пъстърва. А нашият проект е за 

отглеждане на един от основните видове 

сьомга, тихоокеанския, който към този 

момент изобщо не се предлага в 

България”, уточни веднага един от 

съдружниците в “Кохоферм” Валери 

Милованов. 

24 часа, 17 май 2016 
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може да познае от коя страна е непреработената вълна. Сливенското предприятие е третото 

предприятие в групата на „Лемприер“, която има фабрики в Индия и Нова Зеландия.Новата база е 

разположена върху площ от 18 000 кв.м, като общият капацитет е за преработка на 500 тона вълна 

месечно или на около 6 000 тона годишно.  

Монитор, 17 май 2016 

Шейхове правят заводи край Перник  
Представители на бизнеса от Обединените арабски емирства проявяват интерес към 

индустриалната зона на Перник. Добрите условия за инвестиране в миньорския град са 

представени на годишната инвестиционна среща в ОАЕ, проведена под патронажа на 

вицепрезидента и премиер шейх Мохамед бин Рашид ал-Мактум. Изпълнителният директор на 

Българската агенция за инвестиции Стамен Янев е представил обща презентация на 

възможностите за бизнес в България. Специално внимание е било отделено на проекта за 

Индустриална зона Перник. От години около 400 дка край града са обособени като зона за 

инвестиции, но въпреки проявявания интерес до пряко осъществяване на проекти до момента не 

се е стигнало и терените остават общински. 
investor.bg, 16 май 2016 

Откриха трети завод "Теклас" в Кърджали 
Премиерът Бойко Борисов, посланикът на Турция Сюлейман Гьокче, един от собствениците 

„Теклас България” Раул Данон и кметът на Кърджали Хасан Азис прерязаха лентата на третия 

завод, цеха за миксиране на каучук и складови бази на фирмата, намираща се край Кърджали. На 

церемонията присъстваха също министърът на транспорта Ивайло Московски, народният 

представител от ДПС Ердинч Хайрула областният управител на Кърджали Илия Илиев, кметове 

на общини от регион, бизнесмени, работници и жители от съседните общини и населени места. 

„Преди две години, г-н Борисов помолихте моя баща Мордо Данон, да изгради и трети завод, а 

Вие обещахте завършването на автомагистрала „Марица”. С гордост сме свидетели, че днес и 

двете обещания вече са реалност”, каза Раул Данон. Той подчерта решимостта холдинг „Теклас” 

да расте и продължава да инвестира в България с подкрепата на българското правителство. Данон 

припомни, че за 5 години предприятието се е разраснало 10 пъти. Днес има 1700 служители и 

работници и годишен оборот над 200 млн.лв. Компанията е експортно ориентирана, нейни 

клиенти са по цял свят, а 80 н а сто от колите, които се произвеждат в Европа имат марка „Теклас- 

България”. Основни клиенти на фирмата са VW, Daimler, Mercedes, BMV, Volvo, Renault, Fiat. 
kmeta.bg, 16 май 2016 

Производителят на бойлери "Теси" инвестира 15 млн. лева в нов завод 
Един от най-големите производители на бойлери у нас – българската „Теси”, откри днес своя нов 

завод в град Шумен. Инвестицията е в размер на 15 милиона лева, която ще осигури удвояване на 

капацитета на компанията до 1 милион бойлера годишно. „Теси” изнася по-голяма част от 

продукцията си за чужди пазари, а в България държи 40% от пазара. Целта е с двата завода Теси да 

произвежда над един милион бойлера годишно при двусменен режим на работа за пет работни дни 

в седмицата. Новата производствена линия е проектирана да работи с капацитет от два 100-

литрови бойлера в минута. Базата е разположена на площ от 5 500 кв.м. В новия завод ще работят 

първоначално 80 души. 
Money.bg, 13 май 2016 

"Баумит" планира да строи втори завод за строителни смеси до 2 години 
"Баумит България" планира да изгради втори завод в страната най-късно до две години. 

Дружеството планира изграждането на втора инсталация за сухи строителни смеси. Точната 

локация за новото производство още не е избрана. Сегашната база е в Елин Пелин. Настоящият 

завод е открит през 2007 г. и е с капацитет от 200 хил. тона строителни смеси годишно. 

Компанията работи и по завършването на новата си офис сграда към завода за строителни смеси в 

Елин Пелин, която ще бъде готова до края на годината. Старият офис ще бъде ремонтиран и 

превърнат в учебен център. В него ще има постоянно действащи програми и обучителни курсове 

за ученици, студенти и строители. Баумит е част от австрийския Schmid Industrie Holding - един от 
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най-големите, намиращи се в частни ръце, концерни за строителни материали в Европа. Фирмата 

продава изцяло в страната. 
Капитал, 12 май 2016 

Visteon разширява центъра си в София до 850 служители 
Местното дружество на американската група за автомобилни компоненти Visteon ще разшири 

развойния си център в България с още 150 служители. Така екипът на "Вистеон електроникс 

България" в София ще достигне 850 души. За целта компанията премести офиса си в бизнес 

центъра Capital Fort, където ще държи 3 етажа и площ 8300 кв.м. До средата на 2014 г. фирмата 

беше част от Johnson Controls, чийто бизнес с автомобилна електроника беше придобит от гиганта 

Visteon в сделка за 265 млн. долара. В София 700 инженери, от които половината програмисти, 

разработват автомобилна електроника и софтуер за гиганти като Volkswagen, BMW, Opel, Mazda, 

Ford и Renault. Офисът е тъй нареченият продуктов инженерингов център - работи върху целия 

цикъл от производството на автомобилна електроника - софтуер, хардуер и механика за 

автомобилна електроника - табла, дисплеи, мултимедийни устройства, комуникационни модули и 

др. 
Капитал, 12 май 2016 

"КНМ Текстил" изгради нов производствен комплекс в Плевен 
Плевенската фирма "КНМ Текстил" ООД приключи строителството на две нови сгради - 

производствена база с прилежаща административна сграда с обща разгъната площ от над 3 000 

кв.м. и склад с площ от близо 1000 кв.м. в Западна Индустриална Зона на гр. Плевен. 

Десетгодишният инвестиционен кредит в размер над 1,7 млн. евро е използван основно за 

премахването на съществуващия неизползван сграден фонд част от бившия държавен завод за 

текстил "Саня", облагородяването на района, конструкция и оборудване на нова енергийно 

ефективна производствена база с модерна визия. Очаква се да бъдат създадени до 30 нови работни 

места, наред със заетите в компанията вече над 50 служители. Освен новия и енергийно ефективен 

сграден фонд, по проекта са финансирани разходи за подобряване на прилежащата 

инфраструктура, създаване на нови зелени площи, ново осветление и 24-часово видео наблюдение. 
gradat.bg, 12 май 2016 
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АНАЛИЗИ 

Къде изчезна износът? 

В унисон с най-мрачните прогнози за износа през 2016 г., първото тримесечие показва спад на 

продажбите на външните пазари на България. Общият износ на страната е спаднал с 1,6% за 

първите три месеца, като основният „виновник” е износът за трети страни, който се свива с 8,8% 

за периода след срив с 23,0% през март. В същото време износът за ЕС продължава леко да расте 

през първото тримесечие (с 2,5%), но този ръст не успява да компенсира свитите продажби на 

пазарите извън ЕС. 

Всъщност данните за началото на 2016 г. не са неочаквани и показват продължение на една 

негативна тенденция, която започна да се вижда от втората половина на 2015 г. Още от юли 

миналата година износът на България започна да стагнира, като редуваше месеци на близък до 

нулата растеж с лек спад (единственото изключение беше декември, когато износът отбеляза 

растеж от близо 5%). Основната причина за слабото представяне на износа през втората половина 

на 2015 г. бяха продажбите в трети страни, които се свиха с 8,5% през третото тримесечие и с 4,5% 

- през четвъртото. В челото на най-слабо представилите се трети пазари миналата година се 

наредиха Русия и Сингапур, които отбелязаха двуцифрен спад на продажбите. 

В началото на 2016 г. картината е сходна. Продажбите в Русия и Сингапур продължават да 

намаляват сериозно, лекият спад на износа към Турция се задълбочава, а Китай също се 

присъединява към групата на свиващите се пазари. Това в никакъв случай не е неочаквано 

предвид продължаващото забавяне на китайската икономика и очакваното й преструктуриране от 

износно-ориентиран растеж (и водеща индустрия) към вътрешно търсене (и повече услуги). Това 

влияе както на количествата основни промишлени суровини (най-вече метали), които се търсят от 

Китай, така и на техните цени на международните пазари. 

В тази връзка е интересно да се види откъде идва спадът на износа на България към Китай и към 

трети страни в началото на 2016 г. – дали причината е в по-ниските международни цени на 

основни суровини или пък количествата изнесени стоки спадат заради по-малко продажби? Или 

пък спадът е комбинация и от двата ефекта – на цените и на физическите обеми? 

Оказва се, че цените не са виновни, а в началото на годината България просто е изнасяла по-малки 

количества към трети страни. Това важи и с пълна сила за китайския пазар, където количествата 

изнесени мед и медни изделия са с 43% по-малко през януари-март спрямо същия период на 2015. 

Подробната статистическа система на НСИ за външната търговия показва, че и при други основни 

износни пера на България се наблюдава спад в продадените количества през първите три месеца 

на 2016 г. Такива са житото (спад с около 2 пъти спрямо същия период на 2015 г.), дървените 

материали и изделия (също около 2 пъти надолу), неорганичната химия, торовете. Продажбите на 

мед и медни изделия също се свиват цялостно, а не само на китайския пазар. 

По-общата продуктова структура на износа показва, че почти всички продуктови групи бележат 

спад в износа си към трети страни (в стойностно изражение). Единствените изключения са 

машините, оборудването и превозните средства, както и разнообразните готови продукти, чиито 

износ нараства съответно с 5% и с 42% на годишна база през първото тримесечие. Всички 

останали групи бележат двуцифрен спад за периода. 

Спадът на износа в началото на годината със сигурност не е добра новина, но не е неочакван. 

Шансът на българската икономика да постигне темп на растеж от порядъка на 2,5-3% тази година 

е вътрешното потребление да успее да компенсира загубите на чуждите пазари. По този начин 

забавянето на икономическия растеж спрямо 2015 г. ще бъде незначително. 

Както се вижда от експресната оценка за БВП през първото тримесечие на 2016 г., икономиката на 

страната се движи именно по този сценарий. Въпреки че износът и инвестициите се свиват, 

вътрешното крайно потребление успява да компенсира техния спад и да нарасне с 2,4%. По този 

начин БВП на страната се увеличава с 2,9% на годишна база през първото тримесечие (сезонно 
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изгладени данни). Това представлява незначително забавяне на икономиката спрямо ръста от 3% 

през последното тримесечие на 2015 г. 

Продължаващото възстановяване на заетостта в началото на 2016 г. най-вероятно ще продължи да 

подкрепя потреблението и в следващите месеци. В тази посока се очаква да „заработят” и 

близките до 0% лихви по депозитите в банките. По последни данни на БНБ депозитите на 

домакинствата и НТООД към края на март са почти без промяна спрямо декември 2015 г.,като 

отбелязват символичен ръст от 0,5% на тримесечна база. На годишна база те все още са с 6% по-

високи от депозитите към края на март 2015 г., но е вероятно този ръст тепърва да се забавя, ако 

сегашните лихвени нива се задържат. 

Като цяло, последните данни за БВП подкрепят очакванията за запазване на един относително 

добър темп на растеж и през 2016 г. въпреки свиването на износа. Ако наблюдаваните тенденции 

от средата на 2015 г. продължат, икономиката вероятно ще се забави съвсем леко през 2016 г. и ще 

отбележи реален ръст от порядъка на 2,5-2,7%. 

Money.bg, 13 май 2016 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 EVOLUTION OF TECHNICAL COMMUNICATIONS 

КОГА: 02-03.06.2016 

КЪДЕ: София 

 СЪБИТИЕ С ФОКУС ВЪРХУ ДУАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРО-СКАНДИНАВСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА 

КОГА: 19.06.2016 

КЪДЕ: София 

 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

КОГА: 23-24.06.2016 

КЪДЕ: хотел "Бест Уестърн Сити", София 

 ИНОВАТИВЕН ФИРМЕН И ПЕРСОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 

КОГА: 16.09.2016 

КЪДЕ: Френски културен институт, зала "Славейков", София, пл. "Славейков" 3 

 БАЛКАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА И ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ 

КОГА: 23-24.11.2016 

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