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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Собственикът на "Девня цимент" се сля с 

германската "Хайделберг цимент" 

Базираната в Германия компания за строителни 

материали "Хайделберг цимент" (HeidelbergCement) 

обяви, че е ще придобила 45 на сто от италианския си 

конкурент "Италчементи" (Italcementi), собственик на 

"Девня цимент".  Сделката се оценява на близо 1.7 млрд. 

евро и според предварителната информация е платена в 

акции и в брой.  "Хайделберг цимент" беше собственик на 

два завода у нас - циментовия "Златна Панега" и 

"Гранитоид", но ги продаде преди около 11 г.  Сред 

причините, стоящи зад сливането, са перфектното 

географско разпределение на съществуващите заводи на 

"Хайделберг цимент" с минимално припокриване на 

територията на Белгия и САЩ, както и значителният 

потенциал за синергия в иновационната и 

научноизследователската дейност на двете компании.  В 

над 3хил. производствени обекта на "Хайделберг цимент" 

в 60 страни по света работят повече от 63 служители. 

Общият капацитет за смилане на цимент в 156 циментови 

завода на групата възлиза на 197 млн.т. "Хайделберг 

цимент" реализира дейността си в над 600 центъра за 

производство на инертни материали и над 1700 за 

производство на бетонови смеси. Така след сливането си 

с "Италчименти" германската компания се превръща във 

водещ доставчик на вертикално интегрирани строителни 

материали в световен мащаб. 

Дневник, 07 юли 2016 

"Булпрос" се разраства с нова компания 

Една от младите и най-бързо растящи софтуерни 

компании в България - "Булпрос", добавя нов бизнес към 

портфолиото си. С новооснованото дружество "Иннексис 

консултинг" компанията ще влезе в интегрирането на 

бизнес софтуер и системи за управление, с което очаква 

да засили присъствието си на българския пазар. За 

последните няколко месеца "Булпрос", в чиято група 

влизат общо пет компании в различни IT направления, 

привлече общо 3.5 млн. евро вложения - от двата фонда 

BlackPeak и NEVEQ II, както и от един частен германски 

инвеститор. Регистрираното в началото на юни дружество 

"Иннексис консултинг" е петата компания под шапката на 
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софтуерната "Булпрос". С "Иннексис" групата ще обогати портфолиото си и вече ще предлага 

внедряване на бизнес софтуер - ERP, CRM и BI продукти на базата на Microsoft. Разширението на 

дейността е планирано отдавна и стратегическо за компанията, тъй като тъкмо на двата им 

приоритетни пазара - Германия и САЩ, търсенето на тези продукти е много голямо, коментира за 

"Капитал Daily" Ивайло Славов, изпълнителен директор на "Булпрос". "Така ставаме по-

конкурентоспособни на пазарите, където искаме да се налагаме", допълни той. 

Капитал, 06 юли 2016 

Новият инвестиционен имот на Юрий Гагарин АД в София, закупен за 

17 млн. лв., ще задоволява логистични нужди на пловдивската фабрика за цигарени опаковки 

и филтри, а част от сградите ще бъдат отдавани под наем, съобщи директора за връзка с 

инвеститорите на компанията Иван Чакалов. През февруари 2016 г. Юрий Гагарин придоби терен 

с площ 15 646 кв. м и сграда в столичния квартал „Дружба“ 2. Имотът се намира на кръстовището 

на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ и бул. „Копенхаген“. Продавач е „Корел пром“. В 

неконсолидирания отчет за първото тримесечие на 2016 г. по статията „Инвестиционни имоти“ 

има 17,945 млн. лв. при едва 1,034 млн. лв. в края на 2015 г. Сделката породи съмнения за това 

дали е икономически изгодна и затова е била обект на дискусия сред акционерите. 
investor.bg, 05 юли 2016 

Сашо Дончев вече контролира "Овергаз мрежи" без "Газпром" 
Сашо Дончев е взел контрола над най-голямата частна газоразпределителна мрежа в България. До 

пролетта на тази година "Овергаз инк", в което равни дялове имаха руската "Газпром" и 

българският инвеститор, държеше 99.6% от акциите на "Овергаз мрежи", която е собственик на 

цялата газоразпределителна система. След увеличение на капитала с близо 200 млн. лв. обаче 

контролът над дружеството се премества към Дончев. Така раздялата между "Овергаз инк" и 

"Газпром" започва да се случва. Първият ясен сигнал за промяна пък беше спирането на 

доставките от страната на "Газпром" към българското дружество от началото на 2016 г. По 

предварителен план откупуването на дела на руснаците трябваше да е факт до средата на тази 

година. Освен с нов основен собственик и паричен ресурс от него "Овергаз мрежи" взима и заем 

от 160 млн. лв. от Уникредит Булбанк, като с малка част от средствата се рефинансират стари 

заеми към ДСК, а остатъкът ще е за дългове към доскорошния мажоритарен собственик "Овергаз 

инк". 

Капитал, 04 юли 2016 

"Метахим импекс" купи "Химко" за 11,7 млн. лева 

Фалиралият врачански торов завод "Химко" е продаден за малко над 11,7 млн. лева на 

акционерното дружество "Метахим импекс". Според справка в Търговския регистър дружеството 

купувач е учредено в края на миналия месец. Акционери в него са Георги Пиримов, чието име се 

свързва с фалиралата през 90-те години Частна земеделска инвестиционна банка, и Иван Жиров, 

собственик на няколко фирми, една от които има лиценз за преработка на метални отпадъци. Това 

е единственото дружество, което на последния търг е заявило желание да купи активите на 

неработещия от години торов завод. В тях влизат голямо количество метално оборудване и 700 

декара земя. Опитите за продажба на "Химко" започнаха преди две години при първоначална цена 

28,6 млн. лева. Химическият комбинат беше обявен в несъстоятелност преди десет години заради 

дългове за над 100 млн. лева, основно към "Булгаргаз", НЕК и Националната агенция по 

приходите. Сред кредиторите са и бивши работници на завода. Повечето от тях смятат, че 

производството му не може да бъде възстановено, тъй като оборудването е старо и съоръженията 

не отговарят на съвременните екологични изисквания. 

investor.bg, 30 юни 2016 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Делът на държавния дълг към БВП се 

повишава леко до 29,3%  

През май делът на държавния дълг към прогнозния 

брутен вътрешен продукт (БВП) се повишава до 29,3% в 

сравнение с нивото от 29,2% през април, показват 

данните от актуалния месечен бюлетин на 

Министерството на финансите (МФ). В края на петия 

месец от годината в абсолютно изражение държавният 

дълг възлиза на 13,371 млрд. евро. Вътрешните 

задължения са в размер на 3,542 млрд. евро, а външните - 

за 9,829 млрд. евро. Делът на вътрешния държавен дълг е 

7,8%, а на външния държавен дълг - 21,5%. В структурата 

на общите държавни задължения вътрешните заемат дял 

от 26,5%, а външните - от 73,5%. Валутната структура на 

дълга към края на месеца се разпределя както следва: 

78,8% е в евро, 20,4% в левове, 0,6% в щатски долари и 

0,3% в други валути. Лихвената структура на държавния 

дълг показва, че 5,37% от дълга е с плаващи лихви, а 

94,63% от задълженията са с фиксирани лихви. 

Инвестор.БГ, 04 юли 2016 

Бюджетен излишък над 3 млрд. лв.  

На база на предварителните данни и оценки салдото по 

Консолидираната фискална програма (КФП) на касова 

основа за първите шест месеца на годината ще бъде 

положително в размер на малко над 3,085 млрд. лева, 

съобщиха от Министерството на финансите. Това 

представлява 3,5% от прогнозния брутен вътрешен 

продукт (БВП). Към 31 май изпълнението на КФП 

показва излишък от 2,77 млрд. лева или 3,1% от 

прогнозния БВП. Ресорният министър Владислав 

Горанов обясни, че причината да се формира този 

излишък са по-големите приходи и отлагане на част от 

разходите във времето. Според разчетите към 31 май 

приходите по КФП са в размер на 14,8 млрд. лева, което е 

ръст от 7,5% спрямо същия период на 2015 година. 

Разходите обаче намаляват - до 12,07 млрд. лева, спрямо 

12,72 млрд. лева за първите пет месеца на 2015 година. 

Данъчните постъпления към края на май са 11,3 млрд. 

лева, а приходите от социалноосигурителните вноски 

надхвърлят 2,9 млрд. лева, е видно още от статистиката 

на МФ.  

Инвестор.БГ, 01 юли 2016 

Българските банки отчитат 63 млн. лв. 

печалба за май  

Финансовият резултат за месеца е наполовина по-нисък в 

сравнение с постигнатото през април, като върху 

представянето натежават направените от банките разходи 

06.07.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.75474   

GBP/BGN 2.30106   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.07.2016  

 

ПЧИ: 61.6 млн. EUR през април 2016 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към март 2016 

 

 

Безработица: 8.7% през май 2016 
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за вноските им към Фонда за гарантиране на влоговете. В началото на юни от фонда съобщиха, че 

до 31 май всички банки са превели дължимите си вноски в общ размер от 150.6 млн. лв. Сумарно 

за петте месеца от началото на годината местните кредитни институции са натрупали печалба от 

502 млн. лв., което е с 55 млн. лв. повече спрямо същия период на 2015 г. В края на месеца 

активите в системата достигат 87.7 млрд. лв., като нарастват с 0.4% на годишна база, показват 

данните на БНБ. 

Капитал, 01 юли 2016 

Външният дълг на България през април е с 1,29 млрд. евро повече 

спрямо края на 2015-а  

В края на април 2016 година брутният външен дълг на България е в размер на 35,3791 млрд. евро 

(76,3% от прогнозния БВП), като се повиши с 1,2881 млрд. евро (с 3,8%) спрямо края на 

предходната година, когато дългът беше в размер на 34,0909 млрд. евро (77,2% от БВП), показват 

данни на Българската народна банка. Спрямо третия месец на настоящата година външният дълг в 

края на април нарасна с 586,3 млн. евро, но спрямо година по-рано (през април 2015-а) намалява с 

3,3884 млрд. евро (понижение с 8,7%). Дългосрочните задължения в края на април са в размер на 

27,8027 млрд. евро (60% от БВП и 78,6% от брутния външен дълг), като нарастват с 1,5943 млрд. 

евро (повишение с 6,1%) спрямо края на 2015 година, когато дългосрочните задължения бяха в 

размер на 26,2084 млрд. евро. 

Сега, 29 юни 2016 

Рейтинг 10 Топ фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Производство на химични продукти", по 

Приходи от продажби за 2014 г. 

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

No Предприятие Град 

Приходи от продажби  
(хил. лв.) 

2013 2014 

1 Агрополихим АД Девня 397 357 490 490 

2 Солвей Соди АД Девня 380 090 408 500 

3 Неохим АД Димитровград 248 620 236 255 

4 Астра Биоплант ЕООД Сливо поле 186 832 202 252 

5 Каскада ООД Царацово 71 416 76 905 

6 Дзобеле България ЕООД Стряма 82 414 72 327 

7 Агрия АД Пловдив 55 009 69 965 

8 Панхим ООД Стара Загора 54 942 65 829 

9 Оргахим АД Русе 79 293 54 982 

10 Септона България АД Русе 37 763 43 210 

mailto:office@kpo.bg
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

БФБ регистрира 18 дружества за 

приватизация чрез централизиран публичен 

търг  

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол 

(АПСК) организира централизиран публичен търг за 

продажба на акции на 18 дружества, в които държавата има 

дялове, посредством Българска фондова борса-София. 

Началната дата на търга е 11 юли, а крайната - 21 юли, 

гласи съобщение на пазарния оператор. Интересно е, че 

държавата предлага за приватизация 0,653% от капитала на 

Петрол АД. Делът съответства на този на Министерството 

на икономиката. Това са 713 642 броя акции с номинална 

стойност от 1 лв., докато пазарната цена е далеч под 

номинала. АПСК очаква постъпления за 713 642 лв. според 

минималната продажна цена. Втората по големина 

минимална продажна цена в търга е определена за 38,06% 

от капитала на Мизия-2000 АД. Акциите с номинал от 50 

лв. са 10 хил. броя. За приватизация се предлагат и 0,536% 

от капитала на Булмикс Интернешънъл АД. Става дума за 

13 401 броя акции по номинална стойност от 1 лв. 

Минималната продажна цена, която се очаква е 142 318,62 

лв. Това прави продажна цена от 10,61 лв., сочат 

изчисленията на Investor.bg. Предложени са и пакети от 

акции над 1% от капитала на други десет дружества. От тях 

държавата предлага 41,29% от капитала на Хентш АД. 

Става дума за 417 378 броя акции с номинална цена от 1 лв., 

като минималната продажна цена е 417 378 лв., без промяна 

спрямо капитала. 

investor.bg, 04 юли 2016 

Акционерите на Лондонската борса 

гласуваха за сделката с Dеutsсhе Börse  

Огромното мнозинството акционери в Лондонската стокова 

борса (Lоndоn stоск ехсhаngе) гласуваха за реализирането 

на сделката по сливането й с франкфуртската Dеutsсhе 

Börse. 99,89% от гласовете на събранието на акционерите са 

в полза на сделката по сливането с Dеutsсhе Börse”, се казва 

в съобщението. На 30 юни деловото издание Тhе Wаll Strееt 

Јоurnаl, позовавайки се на свои източници, писа за това, че акционерите на британската борсова 

платформа, които държат 75% от акциите, ще подкрепят сделката. Федералното управление за 

финансов надзор на Германия (ВаFіn) по-рано бе заявил, че не одобрява условията на сделката по 

сливането между Lоndоn stоск ехсhаngе и Dеutsсhе Börse. Лондонската борса, от своя страна, 

съобщи, че резултатите от референдума за членството на Великобритания в ЕС, няма да повлияят 

на сделката. Двата най-големи в Европа фондови пазари - Lоndоn Stоск Exchange Group и Dеutsсhе 

Börse, обявиха през февруари възможността да се слеят, като сделката се оценява на около 30 

милиарда долара. 

money.bg, 04 юли 2016 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот 27.06-02.07.2016 

(лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 2 337 572.76 

Standard 9 206 698.06 

АДСИЦ 728 667.04 

Общо оборот на 

БФБ 17 210 275.26 

 

BGREIT: 06.06.2016 – 06.07.2016

 

BGBX40: 06.06.2016 – 06.07.2016 

 

SOFIX: 06.06.2016 – 06.07.2016 
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SOFIX е първенец по ръст в Централна и Източна Европа през юни  

Индексът на 15-те най-ликвидни компании на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX е 

първенец по ръст в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през юни. Това се случва за пръв път от 

декември 2015 г., като водещият измерител на родната фондова борса е един от общо трите 

бенчмарка в региона, които изпращат месеца с повишения. Юни бе горещ не само за нашия 

капиталов пазар заради финансовите резултати и дивидентите на компаниите, но и заради 

разпродажбите на борсите в глобален план след резултатите от референдума във Великобритания 

за членството й в Европейския съюз. Brexit предизвика опасения, че и други страни ще напуснат 

блока, което доведе до допълнителни разпродажби на част от пазарите в ЦИЕ. Равносметката през 

юни е следната – от общо 19 индекса, чието представяне Investor.bg следи, три бележат 

покачвания, а останалите 16 – спадове, като за 7 от тях те са под 1%. Месечният ръст от 3,22% 

отреди на SOFIX първото място в региона на ЦИЕ. Това се случва за пръв път от декември 2015 г. 

насам, когато родният бенчмарк записа покачване от 5,82%. Прирастът е движен от по-добри 

финансови резултати на публичните компании, новините за разпределяне на дивиденти, но и 

поради ребалансиране на портфейлите на пенсионните фондове преди ключовата проверка на 

техните активи. 

investor.bg, 04 юли 2016 

КФН предлага тримесечно отчитане чрез уведомление за финансово 

състояние   

Комисията за финансов надзор (КФН) дава възможност на публичните дружества за 6-месечно и 

годишно отчитане, но и да представят уведомление за финансово състояние на всеки три месеца. 

Това е записано в проекта за изменение и допълнение на Наредба №2 на КФН от 17.09.2003 г. за 

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 

книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни 

книжа. Предложенията, приети на първо четене на заседание на КФН от 1 юли, са публикувани на 

сайта на регулатора за обществено обсъждане до 15 юли. Чрез измененията в наредбата се 

въвежда възможността публичните компании да предоставят шестмесечни отчети, но и 

тримесечни, но под друга форма, както и някои конкретни изисквания за проспектите при 

публични предлагания. С проектонаредбата се цели въвеждането на изисквания, произтичащи от 

измененията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обнародвани в бр. 42 

на Държавен вестник от 3 юни 2016 г. Те касаят транспонирането на европейски директиви, 

свързани с финансовите отчети и съдържанието на проспектите. Но очевидно в проекта за 

промяна на Наредба №2 има и други предложения за изменения. 

investor.bg, 01 юли 2016 

БФБ регистрира 18 дружества за приватизация чрез централизиран 

публичен търг    

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) организира централизиран 

публичен търг за продажба на акции на 18 дружества, в които държавата има дялове, посредством 

Българска фондова борса-София. Началната дата на търга е 11 юли, а крайната - 21 юли, гласи 

съобщение на пазарния оператор. Интересно е, че държавата предлага за приватизация 0,653% от 

капитала на Петрол АД. Делът съответства на този на Министерството на икономиката. Това са 

713 642 броя акции с номинална стойност от 1 лв., докато пазарната цена е далеч под номинала. 

АПСК очаква постъпления за 713 642 лв. според минималната продажна цена. Втората по 

големина минимална продажна цена в търга е определена за 38,06% от капитала на Мизия-2000 

АД. Акциите с номинал от 50 лв. са 10 хил. броя. За приватизация се предлагат и 0,536% от 

капитала на Булмикс Интернешънъл АД. Става дума за 13 401 броя акции по номинална стойност 

от 1 лв. Минималната продажна цена, която се очаква е 142 318,62 лв. Това прави продажна цена 

от 10,61 лв. 

investor.bg, 01 юли 2016 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Разширяват производството на 

кабели и стъкла за коли в 

Търговище 
Втори завод за кабелни инсталации за 

автомобили от марките „Рено” ще бъде 

отворен следващата година в Търговище. 

Фирмата предвижда изграждането на нова 

производствена база заради нарасналия обем 

работа. Наскоро е бил сключен и нов 

договор, допълниха от общината. В 

предприятието сега са ангажирани към 1000 

човека и се очаква заетостта да бъде 

увеличена почти двойно. Дружеството 

работи като подизпълнител на „Язаки 

България” и произвежда кабелно оборудване 

за автомобили. Следващата година в 

Търговище се очаква да бъде пуснато в 

експлоатация и разширението на завода за 

автомобилни стъкла, който е на територията 

на стъкларския комплекс в града, познат 

като „Тракия Глас България”. В момента в 

завода произвеждат задни и странични 

стъкла, а от следващата година и предни. 

Работят за „Фолксваген Груп”, БМВ, 

„Хюндай”, „Форд”, „Дачия” и други. 

Разширението е в процес на строителство. 

Общата заетост в завода за автомобилни 

стъкла ще стане за над 300 работници.  
Труд, 05 юли 2016 

Французи ще строят два завода 

край Пловдив 
Французи възнамеряват да вдигнат два 

завода край Пловдив на територията на 

"Тракия икономическа зона" (ТИЗ), съобщи 

съуправителят й инж. Пламен Панчев. 

Преговорите са започнали преди 2 месеца и 

се очаква да приключат в края на годината. 

Предприятията ще бъдат от областта на 

мехатрониката и в тях ще се произвеждат 

промишлени роботи и резервни части, пише 

24chasa.bg. Навлизането на френски 

компании в зоната се смята за истински 

успех, тъй като от дълго време там не е 

имало инвеститори от тази държава. Най-

много са чуждите компании от Германия, 

Белгия и Англия. В момента край Куклен, 

върху терен на ТИЗ, дъщерна фирма на 

германския гигант "Willi Elbe Gelenkwellen" 

строи фабрика за кормилна и задвижваща 

Гръцката национална банка взе 

хотела на длъжник в Свети Влас  
Гръцката национална банка се сдоби с хотел 

на длъжник в курорта Свети Влас. От 

банката в момента се опитват да пласират 

обекта под наем за 60 000 лева на година 

(без ДДС).Хотелът „Сънрайз” се намира в 

центъра на комплекса, в близост до морския 

бряг. Инвестицията обаче явно се е оказала 

неуспешна, съобщава "Флагман". 

Официален собственик на имота в момента е 

дружеството „Ей ар си мениджмънт ту” 

ЕАД, което е част от групата на 

Националната банка на Гърция.   

blitz.bg, 06 юли 2016 

Гръцката независима газова 

компания M&M e изнесла газ за 

България на първи юли. Малки количества 

са били продадени на изпитателна основа. 

Сделката следва подписването на 

споразумението за газов връзка между 

ДЕСФА и „Булгартрансгаз“ , позволяващо 

превоза на газ между Гърция и България, 

предаде Hellenicshippingnews. Цената на 

газта е била договорена на двустранна 

основа и е били основана на „малка 

отстъпка в сравнение с българските цени“, 

според запознати източници. Газта е била 

продадена от собственото газово портфолио 

на M&M. Обменът е бил осъществен на 

интерконектора Кулата-Сидирокастро. 

Агенция Фокус, 05 юли 2016 

Транспортното министерство пак 

подготвя концесия на пристанище 

"Видин-център"  

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията отново ще се опита да отдаде 

на концесия пристанищния терминал 

„Видин-център“. За концесията на 

пристанището се говори още от 2012-2013 г. 

В момента министерството, съвместно с 

община Видин, подготвя необходимите 

анализи. Ако се обоснове целесъобразност и 

законосъобразност на концесията, ще се 

стартира и процедурата. 

investor.bg, 04 юли 2016 

 

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


 

 

 

стр. 8 от 11 

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

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

Брой 27 (210) / 07 юли 2016 Камара на професионалните оценители 

 

техника. Предварителен договор е сключен с още един немски производител на автомобилни 

части, който също ще изгражда завод в същия район. "За да отговорим на нуждите от 

квалифицирана работна ръка в зоната, ще реализираме съвместни проекти с общините и фирмите, 

насочени към професионалното обучение", уточни инж. Панчев. Предвижда се на територията на 

ТИЗ да бъдат построени и близо 250 жилища за работници.http://www.blitz.bg  
blitz.bg, 05 юли 2016 

Китайци заменят руснаците при покупка на имоти по морето 
Повишеното предлагане на жилищни кредити с изгодни лихвени проценти, ограниченото 

предлагане на жилища ново строителство и повишената активност на купувачите постепенно 

водят до повишаване на цените на жилищата във Варна. Около 80% от купувачите искат да купят 

жилище за собствени нужди, 12% за децата си и около 4% с инвестиционна цел и отдаване под 

наем. Над една трета от търсещите жилища в момента живеят под наем, 30% вече имат собствено 

жилище, но желаят да го сменят с друго по размер или локация, сочи проучване на „Бългериън 

пропъртис“. Около 40% от купувачите търсят двустайно жилище, 30% - тристайни апартаменти и 

по 15% са купувачите търсещи къщи или по-големи апартаменти. Променят се и бюджетите за 

покупка. Докато по време на кризата и годините след нея се търсеха имоти до 50 хил. евро и по-

рядко до 70 хил., то в момента се наблюдава траен интерес при сделките до 100 и над 150 хил. 

евро.  
econ.bg, 01 юли 2016 

Първа производствена зона в Индустриалния парк в Бургас  
Първата производствена зона в Индустриален и логистичен парк - Бургас заработи официално. Тя 

е собственост на фирма "Хидробетон", която закупи терен и на него изгради нова база за 

развитието на дейността си. Индустриален и логистичен парк - Бургас е съвместен проект между 

Община Бургас и Национална компания "Индустриални зони". Той е с площ от 240 дка, разделен е 

на парцели с големина от 2 до 40 декара. Към този момент терени са закупили 10 фирми, които 

развиват дейност в сферата на международните превози, автоуслугите, производството на метални 

конструкции, мебели и хранителни продукти. Проектите на тези инвеститори са на различен етап 

на реализация. Собственикът на новооткритата база "Хидробетон" се занимава с производство на 

бетони, бетонови смеси и циментови замазки, транспортиране до обекта и полагане с 

бетонопомпи. 
Стандарт, 30 юни 2016 

Берковица предлага 20 имота за бизнес  
Общината в Берковица обяви за продан 20 имота, които да се използват за развитие на бизнес, 

съобщи кметът Милчо Доцов. Имотите са определени съгласно наредба на общинския съвет за 

насърчаване на инвестициите с общинско значение. Условието е кандидатите да вложат до 2 млн. 

лв. и да разкрият най-малко 10 работни места. Сред тях са три бивши социални дома за деца без 

родители в курортната местност Ашиклар, бивша детска градина и училище в Берковица, бивше 

читалище в село Бистрилица, сграда - бивш пазар в село Замфирово, земеделски земи. Към 

сградите има и прилежащи терени от 2 до 30 дка. Цените за инвеститорите ще са символични. 

Целта ни е да привлечем инвеститори, като освен с имоти ще правим това и с облекчено и бързо 

административно обслужване, допълни той. 
Стандарт, 30 юни 2016 
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АНАЛИЗИ 

Най-големите работодатели: Пазар на труда на две скорости 

Стоте дружества с най-много служители са създали почти една четвърт от новите 

работни места през миналата година. Основният двигател продължават да са експортните 

компании 

Българските компании се развиват на две скорости и това все по-отчетливо личи и от данните за 

стоте най-големи работодателя през 2015 г. На горна предавка са експортно ориентираните - те 

продължават да инвестират, да разширяват мощности и да наемат хора. На по-ниска скорост 

остават опериращите на местния пазар. В отделна графа са държавните мастодонти, които са 

нискоефективни, със свиващи се пазари и логично продължават да съкращават служители. 

През 2015 г. две трети от стоте най-големи работодателя (сред компаниите с приходи над 50 млн. 

лв.) са наемали хора. Те са разкрили нетно общо близо 7 хил. нови работни места, или почти една 

четвърт от всички новосъздадени през миналата година. Ръстът е в синхрон с добрите данни за 

пазара на труда, които между другото продължават и през първото тримесечие на 2016 г. Така 

отново на преден план излиза и проблемът с недостига на хора, особено в машиностроителния 

сектор и в IT компаниите. 

Средният ръст на персонала в топ 100 на работодателите е сходен с този от предходната година – 

почти 4%. Компаниите, които продължават да освобождават хора, са основно от държавния или 

общинския сектор. Другото по-значимо пренареждане е при веригите супермаркети, след като от 

пазара излезе един чужд играч, а други два са с проблеми. Тук-там има по-осезаем спад на 

персонала в единични компании и от други сектори, но той се дължи или на конюнктурни 

фактори, или на сезонна заетост, тъй като за някои дружества данните са за средносписъчния брой 

на служителите, а други са към края на годината. 

На пета предавка 

Основният двигател на икономиката на България след кризата е износът. Логично компаниите, 

които са основно ориентирани към експорт, са тези, които наемат най-много служители вече трета 

поредна година. Отличник отново е машиностроителният сектор, с водеща роля на 

производството на автокомпоненти. То е най-бързо развиващият се индустриален сектор в 

България през последните години: заводите са над 40, служителите – 30 хил., а приходите 

надхвърлят 3 млрд. лв. През миналата година компанията с най-голям ръст на служителите сред 

стоте най-големи работодателя е турската "Теклас", която произвежда каучукови съединения и 

пластмасови тръби за Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Volvo, Fiat, Opel, Ford и Skoda. Тя има 

три завода в Кърджали, като преди време оттам обявиха, че вече е готов проектът им и за 

четвърти. "Извозваме персонал от всички общини на Кърджалийска област плюс община 

Хасковски минерални бани и община Стамболово от Хасковска област. Все по-трудно става 

осигуряването на подходящ персонал. Друга причина да задържим за известно време проекта за 

четвърти завод тук е предстоящото изграждането на завод на "Теклас" в Сърбия", заяви тогава 

пред "Капитал" Георги Георгиев, пълномощник на изпълнителния директор на "Теклас - 

България". 

Друг представител на сектора - японско-германската компания за кабелни системи за 

автомобилната индустрия "СЕ Борднетце – България", обяви инвестиция от над 10 млн. евро. Тя 

започна да се изпълнява през 2015 г. и ще продължи и през тази. Вложението е в оборудване и е 

заради новите проекти на компанията – модел SUV на Seat и Skoda Yeti. При обявяване на новите 

си инвестиционни намерения от компанията заявиха, че общо новоразкритите работни места ще 

достигнат 1300. 

Инвестиция във втори завод в страната през миналата година започна и американската "Сенсата 

технолоджис". В пловдивското предприятие, което заработи през април, са инвестирани 35 млн. 

долара, а дългосрочният план e до 2020 г. да бъдат разкрити общо 1200 нови работни места. 
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Реално почти няма компания от сектора, която да не е увеличила броя на служителите си, а 

добрите новини откъм инвестиции в нови заводи продължават и през 2016 г. Например "Арексим" 

- един от малкото заводи с български собственик, който произвежда части за западни марки, заяви, 

че до края на годината ще е готова фабрика за компоненти в Пазарджик. Разширение планира и 

"Язаки". 

Превъоръжаване 

През последната година растат пазарите и приходите на оръжейните заводи, като повечето са с 

осигурени поръчки за няколко години напред. По предварителни данни на Министерството на 

икономиката износът на българска военна продукция е нараснал с над 50% през 2015 г. спрямо 

предходната година и достига 640 млн. евро. Най-големите пазари за българските търговци и 

производители са в Ирак, Саудитска Арабия, Индия, Афганистан и САЩ. Нарасналите поръчки и 

обороти се отразяват и под формата на повече заетост в сектора. Например производителят на 

калашници "Арсенал" през миналата година е увеличил служителите си с 33%, като е наел 

допълнително 1720 души. Подобен е процентният ръст на наетите и в русенския военен завод 

"Дунарит". Компанията е една от апетитните останки от някогашната бизнес империя на Цветан 

Василев и произвежда взривни устройства. 

С растящ бизнес и служители са и Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ – Сопот). Само 

допреди 2-3 години държавното дружество беше в криза заради липса на поръчки, растящи 

задължения и редовни протести на работниците за неплатени заплати. През май от компанията 

обявиха, че производственият им капацитет е нараснал с 50%, след като са отворили два нови цеха 

на територията на монтажния завод в село Иганово. Разширението идва след засиленото търсене 

на военна продукция, тъй като основните пазари на компанията са в Близкия изток и други 

конфликтни зони. Предприятието е осигурено с поръчки поне до края на 2018 г. Така заводът 

продължава да търси хора, като заявката е за поне още 500 работници до края на 2016 г 

Верижна реакция 

Едни закриват работни позиции, други търсят хора. В сектор бързооборотни стоки по принцип 

всичко се случва динамично. Миналата година не беше изключение - "Пени" затвориха магазините 

си в страната, "Карфур" остана с шест от общо 21 обекта, а "Пикадили" започна годината 

проблемно и силно се сви. Това доведе до преразпределяне на пазара между останалите 

участници, както и до разместване на работни позиции. Логично, "Карфур" и "Пикадили" са 

освобождавали хора, докато "Кауфланд", "Лидл", "Билла" и ЦБА са увеличили наетите, като в 

повечето случаи това идва от отваряне на нови обекти.  

Отделно ритейл веригите твърдят, че са почувствали леко увеличение в продажбите и заради 

раздвижване в потреблението. Ако се съди по данните на националната статистика, този 

положителен тренд се е пренесъл и в първите месеци на 2016 г. А и възстановяването на пазара на 

труда продължава и през 2016 г. "Основна роля играе частният сектор. През март 2016 г. в него са 

наети 50 211 души повече от март 2015 г., докато наетите в обществения сектор намаляват с 958 

души. Това е 15-и пореден месец на ръст на броя на наетите лица в частния сектор, докато тези в 

обществения сектор намаляват с все по-бавни темпове", коментират от "Инфограф". Тази иначе 

положителна тенденция води след себе си и други – все повече компании изпитват глад за работна 

ръка. И ако доскоро проблемът се отнасяше само за висококвалифицирани специалисти от 

техническите специалности, сега все повече работодатели твърдят, че трудно намират служители 

и за позиции с базови изисквания за опит и образование.  
Капитал, 06 юли 2016 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: БЮДЖЕТИРАНЕ 

КОГА: 21.07.2016 

КЪДЕ: София, х-л “Бест Уестърн Сити” 

 АКАДЕМИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ ( МЕНИДЖЪРИ ) 

КОГА: 17.09.2016 

КЪДЕ: София, Парк Хотел Витоша 

 KОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНДУСТРИЯ 4.0“ 

КОГА: 23.09.2016 

КЪДЕ: София 

 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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