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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

КЗК разреши сделката на "Аджъбадем" за 

придобиването на "Токуда" и "Сити 

Клиник"  

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши 

сделката за болница "Токуда". Според решението на 

антимонополния орган придобиването на болничното 

заведение от турската "Аджъбадем" няма да доведе до 

господстващо положение на българския пазар. Сделката 

бе обявена преди малко повече от месец. Тя е за 250 млн. 

лв. и включва "Токуда" и част от "Сити Клиник". Новият 

собственик ще поеме и задълженията на двете болници. 

Новата структура ще носи името "Аджъбадем Сити 

Клиник" и ще стане най-голямата в България с 4 лечебни 

заведения, 750 болнични легла и най-много средства, 

изплатени от НЗОК.  

24 часа, 30 май 2016 

Съвeтницитe дaдoхa cъглacиeтo cи зa 

пpoдaжбa нa имoтитe в МОБАЛ 

Вeликoтъpнoвcкитe oбщинcки cъвeтници дaдoхa 

cъглacиeтo cи зa пpoдaжбaтa нa нeзaвъpшeния хиpypгичeн 

кopпyc и cтapoтo пapoвo cтoпaнcтвo в МОБАЛ „Д-p Ст. 

Чepкeзoв“. Пpoдaжбaтa щe бъдe oбcъждaнa зa втopи път 

нa oбщoтo cъбpaниe нa aкциoнepитe нa бoлницaтa 9 юни 

2016 г.. От имeтo нa гpyпaтa cъвeтници oт 

Рeфopмaтopcкия блoк Миpocлaв Tpифoнoв внece 

дeклapaция, c кoятo пoиcкa гapaнция, чe c пapитe oт 

пpoдaдeнитe нeдвижими имoти щe бъдe пocтpoeнa нoвa 

cгpaдa в двopa нa МОБАЛ, в кoятo дa ce пpeмecтят нa 

eднo мяcтo oтдeлeниятa oт cтapaтa бaзa нa cтaциoнapa. 

Дeклapaциятa бeшe пpиeтa c 21 глaca „зa“ и щe бъдe 

включeнa кaтo дoпълнитeлнa тoчкa в днeвния peд нa 

oбщoтo cъбpaниe нa МОБАЛ. Съвeтницитe peшихa дa 

yвeдoмят зa дeклapaциятa cи ocтaнaлитe дeвeт oбщини, 

aкциoнepи в oблacтнaтa бoлницa, кoитo oбщo пpитeжaвaт 

49 % oт aктивитe нa лeчeбнoтo зaвeдeниe. Пo днeвния peд 

нa oбщoтo cъбpaниe cъвeтницитe пoдкpeпихa Общинaтa 

дa глacyвa пpoтив пpoмянa в кaпитaлa нa дpyжecтвoтo, a 

cъщo и зa eвeнтyaлнaтa пpoмянa в ycтaвa.  

Янтра, 27 май 2016 
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"Хидрострой" АД купува "Водстрой 98"  

Една от най-големите и авторитетни български строителни компании "Хидрострой" АД купува 

специализираната в инфраструктурно строителство фирма "Водстрой 98" АД, казаха за "Стандарт" 

източници от корпорацията. Параметрите по сделката ще бъдат съобщени на по-късен етап, когато 

сделката бъде финализирана. След придобиването й компанията ще бъде развита от собственика 

на "Хидрострой" АД Велико Желев. По време на своята дългогодишна дейност "Хидрострой" АД 

е участвал в изграждането на различни обекти в България, в това число пречиствателни станции и 

десетки други проекти. Наскоро "Хидрострой" АД в консорциум с "Водстрой 98" АД завършиха 

строителството на Северната скоростна тангента на София. От своя страна "Водстрой" 98 АД, 

която е специализирана във водното и жп строителство, е една от най-бързо развиващите се 

строителни компании в страната. Само преди дни компанията, заедно с друга голяма строителна 

фирма - "Галчев инженеринг", спечелиха поръчка на "Софийска вода" и срещу 8 млн. лв. ще 

извършат инвестиционни дейности и реконструкция на водопроводната и канализационната 

мрежа в 15 квартала в северната част на столицата през следващите три години. "Водстрой 98" АД 

попада в добри ръце, Велико Желев е професионалист, който ще разгърне пълния потенциал на 

дружеството", коментират експерти от сектора.  

Стандарт, 27 май 2016 

Тръгва голям конкурент на "БДЖ-Товарни превози"  

PIMK Rail е най-новият - 14-и, железопътен превозвач у нас. Това съобщиха за "Стандарт" от ИА 

"Железопътна администрация" (ИАЖА). Компанията беше създадена в края на миналата година, а 

неотдавна ИАЖА й издаде и европейски лиценз за жп превозвач. Сега PIMK Rail очаква 

единствено сертификат за безопасност, веднага след което може да извършва превози на товари. 

Компанията усилено се подготвя за това. Тя вече внесе първия в България от 27 години насам 

чисто нов електровоз - Siemens Vectron, чиято цена е близо 7 млн. евро. Локомотивът беше оценен 

от TINSA за съответствие с изискванията на правилата за безопасност и вече е допуснат за 

експлоатация по жп мрежата. Очаква се скоро от Германия да бъде доставен и втори електровоз от 

същия тип. Отделно PIMK Rail поръча 17 двойни вагона в жп завода в гр. Септември, които скоро 

ще бъдат готови. Още в края на миналата година управителят на компанията майка PIMK - Илиян 

Филипов, публично обяви, че ще навлезе сериозно в бизнеса на интермодалните превози. Поради 

това PIMK е кандидат за концесионер на новия интермодален терминал в Пловдив, който се 

изгражда от "Трейс Груп Холд", за да го превърне в своя основна логистична база.  

Стандарт, 26 май 2016 

"Балканстрой" влезе в процедура за фалит  

Една от най-големите строителни фирми в България - "Балканстрой Инженеринг Груп", е в 

процедура по несъстоятелност, показва справка на Investor.bg в Търговския регистър. Окръжният 

съд в Благоевград е насрочил първото общо събрание на кредиторите на компанията за 24 юни. 

Производството по несъстоятелност е открито на 26 май, а за начална дата на 

неплатежоспособността е определен 31 март 2014 г. Постановена е и обща възбрана и запор върху 

имуществото на длъжника. Искането за откриване на производство е от страна на два пенсионни 

фонда - ЗУПФ "Алианц България" и ПОК "ДСК-Родина". Решението на съда в Благоевград може 

да се обжалва в САС в едноседмичен срок. Един от най-ценните активи на "Балканстрой" - заводът 

"Техногипс" в близост до държавния "ТЕЦ Марица-изток 2", беше продаден наскоро на търг от 

частен съдебен изпълнител на банките кредитори на предприятието. 

Стандарт, 30 май 2016 

 

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


 

 

 

стр. 3 от 10 

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

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

Брой 22 (205) / 1 юни 2016 Камара на професионалните оценители 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Излишъкът в бюджета с нов рекорд – 2,7 

млрд. лв.  
Бюджетният излишък се очаква да достигне 2,68 млрд. 

лв. към края на май. За сравнение към същия период на 

2015 г. хазната е била на плюс 1,1 млрд. лв. Очакването е 

бюджетът да приключи годината с по-малък дефицит от 

предварително заложените 2% от БВП, най-вероятно 

около 1,9%. Данъчните и неданъчните приходи за 

първите пет месеца на годината нарастват с 1,25 млрд. лв. 

на годишна база, сочат предварителните данни на МФ. 

Разходите от началото на годината до момента обаче са с 

близо 600 млн. лв. по-малко в сравнение с 31 май 2016 г. 

Към 30 април 2016 г. постъпленията от ДДС нарастват с 

около 400 млн. лв. спрямо първите четири месеца на 2015 

г., сочат още данните на финансовото министерство. 

Специално при сделките в страната ръстът е с 555 млн. 

лв., но той се коригира заради по-ниските постъпления от 

внос вследствие на спада на цената на петрола. При 

акцизите нарастването е със 168 млн. лв. спрямо отчета за 

2015 г. Преките данъци пък бележат увеличение от 160 

млн. лв.  

Медия Пул, 01 юни 2016 

Брутният външен дълг расте до 75,1% от 

БВП в края на март  
В края на март 2016 г. делът на брутния външен дълг на 

България се повишава до 75,1% от брутния вътрешен 

продукт (БВП) спрямо нивото му от края на февруари, 

показват предварителните данни на Българска народна 

банка (БНБ). Съотношението на задълженията на 

държавата, банките и частния сектор към нерезиденти 

спрямо произведеното в икономиката расте основно 

заради по-високия дълг на правителството. Покачването е 

очаквано, защото се дължи основно на придобитите от 

нерезиденти ценни книжа от емитираните през март 

облигации на международните капиталови пазари.  

investor.bg, 30 май 2016 

БНБ отчете ръст при депозити и спад на 

кредитите 
 От БНБ отчитат ръст на депозитите за април, както при 

домакинствата, така и при фирмите. При кредитите от 

централната банка отчитат спад. В края на април 2016 г. 

депозитите на неправителствения сектор са 63,581 млрд. 

лв. /70,4% от БВП/ и на годишна база се увеличават с 8,6 

на сто, съобщава БНБ. Депозитите на нефинансови 

предприятия са 17,291 млрд. лв. /19,1 на сто от БВП/ в 

края на април 2016 година. В сравнение със същия месец 

на 2015 г. те се увеличават с 11,1 на сто. Депозитите на 

финансовите предприятия се увеличават с 14,1 на сто на 

01.06.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.75348   

GBP/BGN 2.56721   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.06.2016  

 

ПЧИ: 78.6 млн. EUR през март 2016 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към март 2016 

 

 

Безработица: 9.3% през април 2016 
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годишна база през февруари 2016 година и в края на месеца достигат 3,054 млрд. лв. /3,4 на сто от 

БВП/. Депозитите на домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата 

/НТООД/, са 43,237 млрд. лв. /47,7 на сто от БВП/ в края на април 2016 година. Те се увеличават с 

6,9 на сто спрямо същия месец на 2015 г. при 6,0 на сто годишно нарастване през март 2016 

година. 

БГНес, 27 май 2016 

Силно първо тримесечие за сектора на услугите  
Според предварителните данни на Националния статистически институт, основните дейности от 

сектора на услугите отбелязват значителен ръст през първото тримесечие на 2016 година. Общият 

индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени 

данни, нараства с 5 % спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Ръст е регистриран при 

дейностите „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” - с 6.9%, 

„Сухопътен транспорт” - с 5.3%, и „Пощенски и куриерски услуги” - с 1.9%. Намаление на 

индексите на оборота се наблюдава при „Воден транспорт” (8.9%) и „Въздушен транспорт” (1.3%). 

Същият показател за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

Далекосъобщения” отчита покачване с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. Това се 

дължи на дейностите: „Информационни услуги” (3.7%), „Дейности в областта на 

информационните технологии” (3.1%) и „Издателска дейност” (3.0%).  

Money.bg, 26 май 2016 

Дефлацията продължава до септември 2016 г.  
Дефлацията (спадът на цените, отрицателната инфлация) ще продължава до септември, 

прогнозират експертите на БНБ в първия брой за 2016 г. на "Икономически преглед". За първото 

тримесечие на годината е отчетена отрицателна инфлация от 1,9% при -0,5% в края на м. г. 

Основна причина за това е понижението на международните цени на петрола и оттам на горивата, 

на транспортните услуги, на селскостопанската продукция и съответно на храните, констатират 

анализаторите. Друг фактор за дефлация е и поевтиняването на телекомуникационните услуги. 

Поради всички тези причини за първите три месеца на годината спадът на международните цени 

на петрола е 30 на сто, а на храните 5,4%. Влиянието на вътрешните фактори за този процес е по-

малко, допълват от централната банка. Цените на производител на вътрешния пазар продължават 

да падат и в края на февруари 2016 г. е регистрирано намаление от 4 на сто на годишна база. Най-

голям е спадът при цените в преработвателната промишленост, поради което се отчита намаление 

на рафинираните нефтопродукти и при металите, сочи анализът на БНБ. 

Стандарт, 26 май 2016 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на пътища, самолетни 

писти и спортни терени", 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 Пи Ес Ай АД Стара Загора 615 15 180 

2 Джи Пи Груп ООД София 12 473 13 736 

3 Щрабаг ЕАД София 1 103 11 633 

4 Трейс груп холд АД София 10 028 11 527 

5 ИСА-2000 ЕООД София 6 360 6 922 

6 Хидрострой (Варна) АД София 969 6 138 

7 Герт Груп ЕООД Пловдив 1 639 5 798 

8 Инжстройинженеринг ЕООД Варна 2 689 5 053 

9 Пътстрой Варна ЕООД Варна 609 5 035 

10 Пътинженерингстрой Т ЕАД Търговище 6 150 2 812 

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

 

Само BGREIT изпрати май с ръст 

Основните индекси на българския капиталов пазар бележат 

ръстове за втори пореден ден, но единствен секторният 

BGREIT изпрати май с повишение. Ниската ликвидност 

продължава да тежи на цялостното инвеститорско 

настроение. Седмицата продължава оптимистично за 

българския капиталов пазар. Индексът на 15-те най-

ликвидни компании SOFIX се повиши с 0,06% до 441,34 

пункта. Широкият BGBX40 прибави 0,13 на сто към 

стойността си до 87,82 пункта. Секторният BGREIT 

продължава да се покачва над границата от 101 пункта, като 

записа дневен ръст от 0,36% до 101,37 пункта. По-широкият 

и с равни тегла BGTR30 нарасна с 0,59% до 368,65 пункта. 

Индексите изпращат петия месец от годината, както следва 

– SOFIX се смъква с 0,28%, BGBX40 губи 1,48%, BGTR30 е 

надолу с 0,9%, докато BGREIT се покачва с 1,12% за 

месеца. Реализираният оборот на регулиран пазар възлезе 

на 214,6 хил. лв., от които 42,4 хил. лв. с компании от 

SOFIX. Капиталовият ни пазар остава значително 

неликвиден и днес. За разлика от западните пазари, където 

инвеститорите са на лов за доходност в условията на ниска 

доходност по ДЦК чрез инвестирането в дивидентни акции, 

то това правило не се отнася отново и за БФБ-София. 

investor.bg, 01 юни 2016 

SeeLink – двигателят за повече активност 

на борсите от региона  

Задружността е единственият начин за развитие на 

регионалните борси, а SEE Link, новата платформа за 

регионална търговия, финансирана от Европейската банка 

за възстановяване и развитие, бе в центъра на дискусиите 

по време на финансова конференция в София. От гледна 

точка на инвестиционните посредници в България 

платформата представлява по-различен подход към 

обединяването или глобализирането на малките пазари в 

региона, заяви Николай Ялъмов, председател на борда на 

директорите на Капман Холдинг и един от говорителите в 

панела. По време на форума стана ясно, че в момента в 

процес на въвеждане на търговската платформа е град 

Загреб, в който тя ще стартира в средата на 2017 г. Така вместо четири борси SEE Link ще има пет, 

коментира Михаел Бюл, главен изпълнителен директор на виенската фондова борса. Платформата 

SeeLink е част от официалната стратегия на БФБ за регионално сътрудничество и развитие. Всеки 

един от пазарите на Балканите е малък, но трябва да намерим начин, за да направим региона 

единен и привлекателен за инвестиции, заяви Васил Големански, изпълнителен директор и 

заместник -председател на СД БФБ – София. Той подчерта проявения интерес към проекта от 

други държави в региона и изрази надежда, че играта заедно ще доведе до успех. SeeLink е 

показателят, който характеризира услугите ни като доста добри, обясни още Ялъмов, като 

допълни, че борсата ни се нуждае от нови финансови инструменти, каквито са дериватите. Според 

Големански съвсем скоро борсата ще се сдобие с нови инструменти, след като от началото на 2017 

БФБ-София  

Седмичен оборот 23-28.05.2016 (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 136 044.51 

Standard 472 183.18 

АДСИЦ 200 554.21 

Общо оборот на 

БФБ 939 747.28 

 

BGREIT: 28.04.2016 – 31.05.2016

 

BGBX40: 28.04.2016 – 31.05.2016 

 

SOFIX: 28.04.2016 – 31.05.2016 
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г. търгуването с държавни ценни книжа на БФБ ще е реалност. По думите му налице е решение, в 

лицето на Министерство на финансите, този пазар да бъде организиран и съставен по два начина - 

чрез две алтернативни възможности да бъдат търгувани. Подкрепата за капиталовите пазари е 

един от приоритетите ни в региона, заяви Лариса Манъстърли, директор на Европейската банка за 

възстановяване и развитие за България. Банката е главният поддръжник на проекта SeeLink. 

Фокусът на банката е да помогне на страните от региона да стабилизират финансовите си сектори, 

заяви още Манъстърли, като изброи като други важни задачи разширяването на пазара и 

превръщането му в привлекателна възможност за инвестиции сред хората. Тя подчерта 

необходимостта от повече правителствена подкрепа. Според изпълнителния директор на 

Белградската фондова борса Синиша Крнета бъдещето на капиталовите пазари също е в тяхното 

обединение. По думите му фондовите борси от региона трябва да използват SeeLink, за да свържат 

капиталовите си пазари с националните икономики. Търговията на борсата води до растеж на 

реалната икономика, а хората и правителствата не използват това, заяви той. 

Макроикономическите показатели за 2015 г. и началото на 2016 г. показват много драматичен ръст 

в икономиката и това тепърва ще има отражение върху капиталовия пазар, поясни още Крнета. 

Инвестициите в малки страни не са развити. Нашата стратегия е да бъдем част от по-голям пазар, 

да се присъединим към проект, свързващ пазарите, каза от своя страна изпълнителният директор 

на македонската фондова борса Иван Щериев, като допълни, че все още има много работа за 

вършене. Той изрази надежда, че регионалните пазари ще намерят нов бизнес модел, който да 

грабне общността и инвеститорите. Участниците в сесията се обединиха около необходимостта от 

задружност. Всички сме под един чадър, нека извървим пътя, по който други вече минаха, каза 

Михаел Бюл, главен изпълнителен директор на Виенската фондова борса. 

investor.bg, 01 юни 2016 

Дивидентите на БФБ носят доход от 3-4%  

Средната дивидентна доходност на Българската фондова борса (БФБ) тази година е 3-4%. Това 

коментира главният инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг АД Цветослав Цачев в 

седмичното обзорно пазарно предаване Inves/Or на Bloomberg TV Bulgaria, излъчено на 29 май. 

Дивидентите са на едно много добро ниво, особено когато сравняваме с понижаването на лихвите 

по банковите депозити, които вече са чувствително под 1%. На БФБ говорим за доходи от 

дивиденти от 3-4% средно, което е близко до нивото от миналата година, каза той и оцени, че 

дивидентният сезон тази година е добър. Цачев смята, че е по-важно, че едни от най-ликвидните 

дружества на борсата отново ще плащат дивиденти, без значение, че някои компании ще раздадат 

по-малък дивидент, а други - по-голям. По думите му това зависи от икономическата среда, в 

която те развиват своя бизнес, което влияе на финансовите им резултати. Все пак едно от 

задължителните условия за разпределянето на дивидент към акционерите е наличието на печалба. 

Тази година повече компании ще раздават дивиденти, което е добра новина, каза Цветослав Цачев. 

Той даде за пример Албена АД, и Неохим АД, както и Софарма АД, която отново ще даде 

дивиденти, след като миналата година не го направи заради кризата в Русия и Украйна. 

Стандарт, 30 май 2016 

Днес е последният ден на КТБ на борсата 

Месец преди втората годишнина от нейното затваряне и малко повече от година и половина от 

отнемането на лиценза й акциите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) вече няма да се 

търгуват на Българската фондова борса (БФБ). Това ще бъде факт от 27 май, петък, след като 

фалиралата кредитна институция беше отписана от водения от Комисията за финансов надзор 

(КФН) регистър на публичните дружества. Въпреки лишаването на банката от лиценз на 6 

ноември 2014 г. и обявяването й от съда в неплатежоспособност впоследствие, считано от 20 юни 

2014 г., книжата на трезора продължиха да се котират на БФБ. КТБ бе поставена от БНБ под 

специален надзор на 20 юни 2014 г., като тогава търговията с акциите бе спряна. Цената на една 

акция тогава бе 78,05 лв. за брой, като се срина с около 10,8% само за ден.  

investor.bg, 27 май 2016 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Coca-Cola инвестира 5 милиона лева 

в завода си в Костинброд  

Соса-Соlа щe инвecтиpa 5 милиoнa лeвa зa 

изгpaждaнeтo нa нoвa пpoизвoдcтвeнa линия в 

зaвoдa cи в Kocтинбpoд. Toвa cтaнa яcнo нa 

cъбитиe, нa ĸoeтo бeшe oтбeлязaнa 20-

гoдишнинaтa oт oтвapянeтo нa пpoизвoдcтвeния 

цeнтъp нa ĸoмпaниятa в бългapcĸия гpaд. 

Bлoжeниeтo щe бъдe изпoлзвaнo зa 

пpoизвoдcтвoтo нoвaтa нa гoлямa cтъĸлeнa 

бyтилĸa зa мнoгoĸpaтнa yпoтpeбa oт 750ml. Зa двe 

дeceтилeтия cтoйнocттa, ĸoятo дoбaвя 

мeждyнapoдния пpoизвoдитeл ĸъм иĸoнoмиĸaтa нa 

cтpaнaтa ни, ce e yвeличилa дo 98 милиoнa лeвa, 

ĸaтo тя пpeдcтaвлявa 0,05% oт бpyтния вътpeшeн 

пpoдyĸт (БBΠ). Toвa cтaвa яcнo oт дoĸлaд зa 

coциaлнo иĸoнoмичecĸoтo въздeйcтвиe нa Соса-

Соlа y нac зa 2015 г. Kaтo ce имaт пpeдвид вcичĸи 

пapтньopи и дocтaвчици, c ĸoитo paбoти 

ĸoмпaниятa в Бългapия, дoпълнитeлнaтa дoбaвeнa 

cтoйнocт дocтигa paзмep oт 455 милиoнa лeвa . Πo 

oтнoшeниe нa пaзapa нa тpyдa, пpяĸo зaeтитe в 

cиcтeмaтa нa Соса-Соlа y нac ca 2100 дyши. 

Дoпълнитeлнитe paбoтни мecтa, cвъpзaни c 

дeйнocттa нa пpoизвoдитeля, ca 17 800, ĸaтo тe 

вĸлючвaт зaeти в пpoизвoдcтвoтo нa cypoвини и 

cъcтaвĸи, ĸaĸтo и тaĸивa, ĸoитo пpoдaвaт нaпитĸи 

нa мapĸaтa в зaвeдeния и мaгaзини.  

Money.bg, 01 юни 2016 

България и Румъния ще построят 

резервен газопровод под Дунав  
България и Румъния ще построят резервен 

газопровод под Дунав, съобщи държавната 

газопреносна компания "Булгартрансгаз". Вчера 

българското дружество и румънския му партньор 

"Трансгаз" са подписали допълнение към 

подписания през април договор за строителството 

на основната тръба. Съгласно румънското 

законодателство за изпълнител е избрано 

обединение с водещ партньор "INSPET" АД и 

дружеството "HABAU PPS Pipeline Systems" OOД. 

Изграждането на резервния газопровод от 

междусистемната връзка България - Румъния е 

планирано да приключи за 214 дни, считано от 

откриването на строителната площадка. 

Дължината на прехода е 2.1 км, а максималният 

капацитет на интерконектора е 1.5 млрд. куб. м. 

годишно. "Хабау" е изпълнител и на основната 

Китайска компания преговаря за 

VII блок на “Козлодуй” 
Експерти на китайската фирма, която 

има интерес да строи VII блок на АЕЦ 

“Козлодуй”, са в София, за да участват 

в работната група, която бе създадена 

по проекта. От Министерството на 

енергетиката потвърдиха, че има 

заседания от понеделник. В края на 

миналата година китайците бяха 

заведени от вицепремиера Томислав 

Дончев и от министъра на 

енергетиката Теменужка Петкова в 

АЕЦ “Козлодуй”.  

24 часа, 01 юни 2016 

Пaлecтинци и нeмци oглeждaт 

Свищoв зa инвecтиции 

“Пaлecтинци и нeмци aктивнo 

oглeждaт Свищoв зa инвecтиции в 

cфepaтa нa тypизмa и индycтpиятa”, 

cъoбщи кмeтът Гeнчo Гeнчeв. 

Пaлecтинa пpoявявa интepec към 

бългapcки cтoки, би пpeдcтaвлявaлo 

интepec и aкo фиpми oт peгиoнa peшaт 

дa oткpият cвoи пpoизвoдcтвa нa мяcтo 

в Пaлecтинa, e зaявил нa cpeщaтa cи c 

кмeтa нa Свищoв пaлecтинcкият 

пocлaник y нac Н.Пp. д-p Ахмeд Ал 

Мaдбyх. 

Янтра, 01 юни 2016 

В Добрич ще заработи 

дестилерия за етерични масла 

Предстои в Добрич да бъде открита 

дестилерия за етерични масла. 

Инвестицията, в размер на над 3 млн. 

долара, е на американска компания. 

Очакванията са в обекта да се разкрият 

между 80 и 110 работни места. В края 

на ноември проведохме няколко срещи 

с компанията, която се занимава с 

етерични масла. усилията за 

привличане на външни инвестиции в 

Добрич продължават, като идеята е в 

рамките на няколко години да се 

отворят поне 1000 работни места. 

Дарик радио, 01 юни 2016 
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газова връзка, която се очаква да заработи в средата на лятото. Тя трябваше да е готова още през 

2013 г., но технически проблем под реката забави реализацията. Активната работа за изграждане 

на интерконектори със съседните държави, за разширяване и модернизация на газопреносната 

мрежа и разработването на местния добив на природен газ ще осигурят енергийна сигурност на 

доставките в страната, се посочва в съобщението на "Булгартрансгаз". 
Дневник, 01 юни 2016 

БЕХ и гръцката Gastrade започват работа по проекта за газов терминал  
БЕХ и гръцката Gastrade започват работа по проекта за газов терминал Българският енергиен 

холдинг (БЕХ) и гръцката Gastrade (част от групата Copelouzos) са сформирали работна група, 

която да изработи проект за строежа на терминала за втечнен газ край Александруполис, съобщи 

Reuters. Идеята за включването на България в проекта беше обявена през април, но според 

запознати източници съществува от началото на тази година. Така или иначе плановете 

предвиждаха работният проект за терминала да бъде финализиран до края на годината. Според 

предварителни изчисления терминалът ще струва около 400 млн. евро, но част от сумата може да 

бъде финансирана от Европейската комисия (ЕК), тъй като проектът е приоритетен. Това означава, 

че за изграждането му могат да бъдат осигурени до 50% грантови средства. Така участието на 

България, която панира евентуално да придобие 20% от терминала, ще струва около 40 млн. евро. 

Евентуалната бъдеща инсталация се планира да бъде с годишен капацитет от 5.3-5.6 млрд. куб.м. 

Засега другият партньор в проекта е компанията американската Noble Energy. Интерес проявяват и 

гръцката DEPA и американската Cheniere, които обаче все още не са заявили твърд ангажимент. 
Капитал, 01 юни 2016 

Aзиaтcĸи xoтeлиepcĸи гигaнт избpa Бългapия зa пъpвaтa cи инвecтиция 

в Eвpoпa 
Eмблeмaтичният вapнeнcĸи xoтeл „Димят” вeчe имa нoвo имe – и нoв coбcтвeниĸ. Aзиaтcĸaтa 

вepигa Ѕwіѕѕ-Веlhоtеl Іntеrnаtіоnаl oфициaлнo пpидoби xoтeлa. Зa в бъдeщe xoтeлът щe нocи имeтo 

Ѕwіѕѕ-Веlhоtеl & Ѕра Vаrnа. Taĸa вapнeнcĸият xoтeл cтaвa пъpвия, ĸoйтo aзиaтcĸaтa вepигa oтвapя 

в Eвpoпa. Toвa ce cлyчвa, cлeд ĸaтo пpeз 2015 гoдинa в Гъpция зapaбoти eвpoпeйcĸaтa й цeнтpaлa. 

Koмпaниятa yпpaвлявa 135 xoтeлa в Aзия, Aвcтpaлия и Близĸия изтoĸ. Πeтзвeздният xoтeл, ĸoйтo e 

paзпoлoжeн в цeнтъpa нa Bapнa, paзпoлaгa cъc 74 cтaи, CΠA цeнтъp, двe ĸoнфepeнтни зaли. Πpeди 

гoдинa тoй бeшe пpoдaдeн oт cъдeбeн изпълнитeл зa 13.35 млн. лв. зapaди пpocpoчeн дълг. 

Kyпyвaч бe "Kepaтex инжeнepинг". 
Money.bg, 30 май 2016 

Наш завод ще строи бойни кораби за мисии на НАТО  
Най-съвременни въоръжени системи от доказани световни производители ще бъдат разполагани 

на борда на проектирани и построени в България бойни кораби, които ще бъдат използвани по 

време на военни мисии на НАТО. Това става факт със споразуменията за сътрудничество между 

българския корабостроителен завод "МТГ Делфин" и 3 водещи в тази област европейски фирми - 

германската "ДИЛ Дифенс", италианската "Леонардо/Финмеханика" и холандската "Талес". 

Договорите бяха подписани в четвъртък в Пловдив по време на изложението за отбранителна 

техника "Хемус 2016". Споразуменията са ярък пример за европейско трансгранично 

сътрудничество в отбранителната индустрия. Те ще позволят построяването в България на 

съвременни военни кораби, с разширени бойни способности и възможности да изпълняват широк 

кръг от мисии, в това число на НАТО, на база на доказани решения.  
Труд, 27 май 2016 
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АНАЛИЗИ 

Внасяме суровини за 40 ст., изнасяме продукти за левче 

Икономисти на БАН прогнозират дефлация в края на годината 

Внасяме суровини за 40 стотинки, за да произведем продукт за износ на стойност 1 лв. Това сочи 

анализ на Института за икономически изследвания на БАН. Изводът е, че основната част от 

експорта - около 52%, е с ниска добавена стойност. Според специалистите това ни прави и 

зависими от международните пазари. Когато нещо се промени на тях, то веднага рефлектира върху 

възможностите на нашата икономика да се снабди с ресурси и да изнася стоки, коментира Недялко 

Несторов от института. 

Според данните на БАН се внасят голяма част от петролните продукти които след преработка 

участват в износа. Освен това сериозен дял в импорта са пластмасите и каучукът. При рудите 

интересното е, че изнасяме нашата медна и златна руда, а за нуждите си тук внасяме мед, съобщи 

Несторов. И обясни, че причината е спецификата на рудата и съдържанието й на метал. 

Статистиката на БАН сочи, че износът през миналата година е на обща стойност 29 млрд. евро, 

което е с над 1 млрд. евро повече спрямо 2015 г. или с 7,6%. Най-голям дял имат стоките – 76,7%, 

от които суровините са над 40 на сто. Основен дял от тях близо 10% имат цветните метали и 

рудата. 

През 2015 година мотор на нарастването на БВП беше износът, но това са възстановени нива от 

предходни години, коментира доц. Виктор Йоцов от БАН. И допълни, че навремето сме имали 

какво да изнасяме, но нямахме пазари, а сега пазари има, но няма какво да се изнася. Прогнозите 

на академията са износът, но на услуги, да е двигател на икономиката за тази година. Такъв 

продукт са чуждите туристи, които идват у нас. Според икономистите именно увеличението на 

посетителите в страната ще генерира ръст на износа. 

Специалистите са притеснени от възможността добивната промишленост да забави експорта си и 

да намали дела си заради спада в цените на суровините. В международен план има миннодобивни 

компании, които вече изпитват затруднения и съкращават персонал. Прогнозите са туристите да 

компенсират спада на цените на суровините. Очакванията на икономистите от БАН са общият 

ръст на износа са достигне 2,2% спрямо нивата на 2015 г. 

Експертите от БАН планират средногодишната инфлация за 2016 г. да е около нулата. Възможно е 

за трета поредна година да се отчете дефлация, заяви Виктор Йоцов. Той поясни, че това ще стане 

ясно към края на годината. Освен това през тази година икономистите очакват икономическият 

растеж да забави темп до 2%. През 2015 г. имахме относително голямо нарастване на БВП - около 

3 на сто, съобщи Йоцов. По думите му то се дължеше най-вече на увеличеното използване на пари 

от еврофондовете, което изкуствено повиши БВП. 

Друга причина за ръста в икономиката е използването най-вече на косвени, отколкото на преки 

данъци, смятат в икономистите от БАН. 

В страната има ниски данъчни ставки което не е лошо, но същевременно искаме държавата да има 

голямо участие в икономическия живот, коментира Йоцов. Според него това е невъзможно и 

трябва да изберем един от тези приоритети, България има ниско разпределение на БВП през 

бюджета - около 40-41 процента, докато средното ниво за ЕС е 48-49 процента. Парите за 

образование и за здравеопазване в нашата страна са сравнително малко, но пък сме на първо място 

в разходите за ред и сигурност като процент от БВП. От икономическия институт смятат, че 

трябва да има дискусия за начина на облагането на доходите. Според тях трябва да се разгледа 

ефективността на плоския данък. Една от причините е, че в последните години сивият сектор в 

икономиката, който данъкът трябва да изсветли, отново е достигнал 30-35%. Доц. Григор 

Сарийски счита, че прогресивното подоходно облагане ще бъде наложено у нас, макар и след 

години. По негово мнение това е тенденция, от която България няма да избяга. 

Монитор, 31 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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