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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Държавата планира да си върне 

авиоремонтен завод 

"В напреднала фаза сме държавата да си откупи обратно 

авиоремонтния завод "Авионамс", съобщи премиерът 

Бойко Борисов днес в авиобаза "Граф Игнатиево", 

цитиран от пресцентъра на Министерството на отбраната. 

Става дума за бившия военен завод ТЕРЕМ "Георги 

Бенковски" - Пловдив, който беше приватизиран преди 

пет години. Авиоремонтният завод, разположен на 

територията на авиобаза Граф Игнатиево, попадаше в 

кръга на фирмите, контролирани от бившия собственик 

на фалирала КТБ Цветан Василев. В момента не е много 

ясно в чия сфера на влияние е останал "Авионамс" след 

"развода" между Василев и депутата от ДПС Делян 

Пеевски, написа днес capital.bg. През март миналата 

година, когато мистериозната инвестиционна компания 

LIС33 обяви плановете си за спасяване на предприятия, 

собственост на шефа на КТБ Цветан Василев, наред с 

"Виваком" и "Дунарит", беше споменат и "Авионамс". В 

своя профил във "Фейсбук" премиерът посочи и мотивите 

за връщане на собствеността върху авиозавода: "Не само 

МиГ-овете, но и много хеликоптери и друга летателна 

техника имат нужда от ремонт и обслужване. По този 

начин ще поправяме и възстановяваме изтребители и 

оборудване в български завод, а и ще допринесем за 

създаването на работна ръка", написа Борисов. 

Дневник, 13 януари 2016 

Продават 20 декара от двора на МОБАЛ и 

недостроения хирургически блок 

20,156 декара от двора на областната болница във Велико 

Търново се подготвят за продажба. На тезгяха излизат два 

парцела – 18,706 дка, върху които е недостроеният 

девететажен хирургичен корпус, и парцела от 1,450 

декара срещу бензиностанция ОMV на ул. 

„Магистрална„, където е паровата централа на лечебното 

заведение. Решението за продажбата на двата апетитни 

имота от болничния двор е взето от Съвета на 

директорите на МОБАЛ “Д–р Стефан Черкезов” на 8 

декември 2015 г.. Протоколът от събранието, с който 

“Янтра ДНЕС” разполага, е подписан единодушно и от 

тримата членове на директорския борд – д–р Стефан 
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Филев, директор на болницата, представителят на Министерството на здравеопазването Светла 

Истаткова и от д–р Анета Маноилова. Двадесетте декара са определени от Съвета на директорите 

като неоперативни недвижими имоти, т.е. от тези активи болницата няма нужда. 

Янтра, 13 януари 2016 

Пак продават хотел "Бонбон" и имоти за милиони на Златните 

4-етажният хотел „Бонбон“ е за пореден път сред обявените за продан апетитни имоти в курорта 

Златни пясъци край Варна.Той разполага с 15 стаи и три апартамента,има басейн, градина, 

паркинг, ресторант и бар. Цената му от лятото на миналата година е свалена с близо 100 хил. лева 

и сега е малко над 500 хил. лева. Други 2 имота за над 13 млн. лева са обявени за публична продан 

от частни съдебни изпълнители. В единия случай става дума за хотелски комплекс от 3 сгради с 

разгъната застроена площ от 7000 кв.м. Обявената начална цена е малко над 6 млн. лева. Имотът 

обаче има тежести от договорни ипотеки, лихви, такси и разноски за общо 700 хил. евро. 

Отварянето на предложенията в тайния търг ще стане на 12 февруари в сградата на Районен съд-

Варна. Частен съдебен изпълнител предлага за продажба в курортния комплекс и имот от над 9000 

кв.м. с начална цена от 7 млн. лева. В цената е включено и правото на строеж за изграждане на 

жилищна сграда. Според плановете, тя следва да включва 4 секции, като 3 от тях вече са частично 

построени, а възможността за вдигането на последната предстои. Новият собственик ще има право 

да завърши градежа, който според документите ще бъде на над 28 хил. кв.м. обща разгърната 

площ.  

Монитор, 13 януари 2016 

Булстрад създава НОВА Инс след сделката с ОББ 

Булстрад Виена Иншурънс Груп АД създава нова компания, която ще оперира в областта на 

банковото застраховане, съобщава застрахователното дружество. НОВА Инс ЕАД е факт броени 

дни след финализиране на сделката по придобиване на застрахователното дружество ОББ-Ей Ай 

Джи от Булстрад Виена Иншурънс Груп. „НОВА Инс е резултат от ключова сделка между 

Булстрад и една от най-големите търговски банки в България - ОББ. С нея се откриват нови 

възможности за партньорство в банковото застраховане за защита на многобройните клиенти на 

ОББ“, пише в прессъобщението, изпратено от името на Управителния съвет на Булстрад. Новото 

дружество стъпва на застрахователния пазар у нас като част от „стратегията на Vienna Insurance 

Group за разширяване на дейността си в България и засилване потенциала за продажби чрез 

дистрибуция през множество брандове и дистрибуционни канали”. 

investor.bg, 13 януари 2016 

Застрахователите „Дженерали България” и „Виктория” вече са една 

компания 

Застрахователните компании „Дженерали България” и „Виктория” обявиха официално сливането 

на си пресконференция днес в столицата. Общото дружество ще оперира под името „Дженерали 

Застраховане”. „Фокусът ни ще бъде най-вече върху общото и здравното застраховане. Освен това 

в средносрочен план искаме да се превърнем в едно от водещите дружества в retail сегмента”, 

заяви по време на представянето Данчо Данчев, който е главен изпълнителен директор и 

председател на управителния съвет на „Дженерали Застраховане”. Той допълни още, че в началото 

за компанията животозастраховането няма да бъде приоритет, като не се очаква бум на този пазар 

в България. Освен това експертът посочи, че у нас имущественото застраховане е слабо. „Само 7% 

от домовете в България са застраховани.  

money.bg, 4 януари 2016 

La Poste купи българската маркетинг компания "Метрика" 

Френската държавна група La Poste придоби мажоритарен дял във фирмата за директен маркетинг 

"Метрика", съобщиха от българското дружество. Сделката е чрез регистрираното в Румъния 

дъщерна компания на френските пощи Mediapost Hit Mail, което придобива 60% в "Метрика" 
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срещу 100 000 евро, стана ясно от съобщение в Търговския регистър от 11 декември 2015 г. След 

транзакцията освен La Poste другите акционери в българска компания ще са един от основателите 

й Николай Неделчев и Йордан Кумчев с по 20%, като те са и продавачите - по 30%. 

"Партньорството ще ни помогне да развием компанията и да увеличим портфолиото си от 

предлагани услуги", заяви в официално съобщение Кумчев, който е и управляващ директор на 

"Метрика". Според управляващия директор на Mediapost Hit Mail Мариан Шейтан придобиването 

на "Метрика" се дължи на портфолиото на агенцията от маркетингови и логистични решения, 

управлението на бази данни, дългогодишните връзки с клиентите и екипа. "Метрика" е създадена 

през 2009 г. и специализира в цялостни кампании по директен маркетинг, отдалечени продажби, 

обслужване на клиенти и др. Приходите за последната отчетена засега година - 2014 г., са 537 000 

лв. при печалба от 17 000 лв.  

Капитал, 12 януари 2016 

КЗК разреши сделката за „Виваком” 

Комисията за защита на конкуренцията разреши "Вива телеком Люксембург" да придобие контрол 

върху "ИнтерВ инвестмънт", което е собственик на най-големия български телеком. Това се 

посочва в решение на КЗК, според което "Вива телеком Люксембург" придобива и "НУРТС 

България", "НУРТС Диджитъл" и "БТК Нет", тъй като те са дъщерни дружества на "Виваком". От 

решението на антимонополния орган става ясно, че не е необходимо да се иска разрешение от 

Европейския антимонополен регулатор за приключване на сделката. До сделката за продажба на 

телекома се стигна през ноември миналата година, след като по-рано акционерите на „Виваком“ 

не успяха да върнат мостовия заем от 150 млн. евро, който беше отпуснат от руската банка VTB. 

Търгът продължи повече от 15 часа и завърши на финалната цена от 330 млн. eвро, а купувачът - 

бизнесменът Спас Русев, се съгласи да поеме и задълженията на телекома в размер на 400 млн. 

евро, с което общата сума, на която е била оценена компанията, възлиза на 730 млн. eвро.  

Монитор, 11 януари 2016 

ПИБ придоби активите на "Кремиковци"  

Първа инвестиционна банка АД (ПИБ) придоби активите на изпадналия в несъстоятелност 

металургичен комбинат „Кремиковци“ и ще опита да намери по-бързо стратегически инвеститор 

за тяхната продажба. До сделката се е стигнало след постигнато съгласие с дружествата Елтрейд 

къмпани ЕООД и Феросплавен завод ЕООД. Според ПИБ продажбата на активите се улеснява 

поради факта, че преговорите ще се водят с един собственик. Наличието на много собственици и 

кредитор е затруднявало преговорите при поява на интерес от страна на чуждестранни 

инвеститори, отбелязват от кредитната институция. До осъществяване на сделката с краен 

инвеститор за активите ще се грижи фирма АМС Имоти ЕООД, която е дъщерно дружество на 

ПИБ.  

investor.bg, 08 януари 2016 

ALD Automotive купува бизнеса на MKB-Euroleasing Autópark в Унгария 

и България 

ALD Automotive, част от Societe Generale Group, подписа окончателно споразумение с MKB Bank 

Zrt. и Letét Kft за придобиването на 100% от акциите на унгарската компания за управление на 

автопаркове MKB-Euroleasing Autópark и българския и филиал MKB-Аутопарк ЕООД, съобщиха 

от дружеството. Към днешна дата MKB-Euroleasing Autópark притежава 9 400 превозни средства в 

своя автопарк, от които 7 700 в Унгария и 1 700 в България. ALD Automotive присъства на 

унгарския пазар от 10 години и управлява 6 000 автомобила за своите 500 клиенти. В България 

асоциираното дружество на Societe Generale Експресбанк стартира дейността си преди година и 

половина. Понастоящем ALD Automotive управлява 2 200 превозни средства за своите 85 клиенти 

в България. 

money.bg, 08 януари 2016 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Търговията с ЕС крепи износа на 

България  
По данни на НСИ, от януари до ноември 2015 г. общият 

износ на страната е нараснал с 5,3% на годишна база, 

докато този с трети страни е отбелязал ръст от едва 0,4 на 

сто. Само през ноември продажбите на наши стоки и 

услуги в държавни извън Общността намаляват с 4,3% 

годишно и благодарение на реализираните сделки в ЕС 

общият спад на експорта е 0,9 на сто. В левово изражение 

за първите единадесет месеца на миналата година 

износът на България възлиза на 41,9 млрд. лв., от които 

15 млрд. лв. идват от трети страни. Вносът ни от трети 

страни също намалява. От януари до ноември 2015 г. в 

сравнение със същия период на 2014 г. НСИ отчита спад 

от 5,8 на сто. Общият внос за същия период обаче 

нараства с 1,4 на сто и възлиза на 47,4 млрд. лв. От тази 

сума 17 млрд. лв. е „истинският“ внос от държави извън 

ЕС. До края на ноември страната ни е на минус от общата 

външна търговия в размер на 5,45 млрд. лв., което е близо 

с милиард и половина по-малко от първите 11 месеца на 

2014 г. От държавите извън Европейския съюз най-

големият ни търговски партньор е Турция. Износът към 

южната ни съседка за януари-ноември 2015 г. възлиза на 

3,6 млрд. лв. и намалява с 2,2 на сто, а вносът от там е 

скочил с 3,5 на сто до 2,7 млрд. лв. Продажбите на наши 

стоки и услуги в Русия намаляват с 25,6% до 719 млн. лв. 

С една пета спада и вносът ни от Русия, откъдето си 

набавяме основно енергийни суровини. За януари-

ноември миналата година внесените от Русия стоки са за 

5,6 млрд. лв. 

Монитор, 12 януари 2016 

Вносът от трети страни с 5.8% спад до 

ноември 2015 
През периода януари - ноември 2015 г. износът на 

България за трети страни се увеличава с 0.4% спрямо 

същия период на 2014 г. и е в размер на 15.0 млрд. лeвa. 

Основни търговски партньори на България са Турция, 

Китай, Сърбия, Руската федерация, бившата югославска 

република Македония, САЩ и Сингапур, които 

формират 54.1% от износа за трети страни, показват 

данни на НСИ. През ноември 2015 г. износът на България 

за трети страни намалява с 4.3% спрямо същия месец на 

предходната година и е в размер на 1.347 млрд. лeвa. 

Вносът на България от трети страни за единайсетте 

месеца на 2015 г. намалява с 5.8% спрямо същия период 

на 2014 г. и е на стойност 17.0 млрд. лeвa (по цени CIF). 

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от 

Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През 

ноември 2015 г. вносът на България от трети страни 

13.01.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.80494   

GBP/BGN 2.60499   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.01% от 01.01.2016  

 

ПЧИ: 63.5 млн. EUR през окт. 2015 

 

Лоши и преструктурирани кредити 

към октомври 2015 
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намалява с 1.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.529 млрд. лeвa. 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари 

- ноември 2015 г. е отрицателно и е на стойност 1 989.8 млн. лeвa. 

profit.bg, 12 януари 2016 

“Блумбърг” очаква 2,5% ръст на икономиката ни през 2016 г. 
Икономиката на България да нарасне с 2,5% през 2016 година, прогнозира агенция „Блумбърг”. За 

сравнение прогнозата за Румъния е за ръст от 3,8 на сто, за Турция – 3%. Страната ни се нарежда 

по средата в класацията сред 93 страни по прогнозиран ръст на Брутния вътрешен продукт. Преди 

нас е и Македония с очакван растеж от 3,5%. В дъното е Гърция с отрицателна прогноза от -1,8% 

през 2016 г. За мнозина 2016 г. ще бъде повече разочарование, казват икономисти, интервюирани 

от „Блумбърг”. Богатата на петрол Венецуела ще се свие с 3,3% през тази година, най-лошата 

прогноза от всички 93 страни в анализа на агенцията. 

Труд, 12 януари 2016 

Промишленото производство ускорява възхода си през ноември  
През ноември промишленото производство ускорява растежа си благодарение основно на 

добивната промишленост. В предпоследния месец на 2015 г. индексът на промишленото 

производство* нараства с 0,8% на месечна сезонно изгладена база и с 1,7% на годишна календарно 

изгладена база, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). За 

сравнение – през октомври ръстът в промишлеността бе от 0,3% на месечна и 1,2% на годишна 

база, показват ревизираните в положителна посока данни на националната статистика. Месечният 

прираст е втори по ред. На годишна база промишленото производство остава на положителна 

територия вече 13-и пореден месец, като последният годишен спад НСИ регистрира през 

септември 2014 г. Основен принос за ръста на промишленото производство има добивната 

промишленост, която се повишава с 11% спрямо октомври и с 1,3% в сравнение с ноември 

миналата година. Покачване на годишна база от 0,2% на месечна и 4,6% на годишна база отчита и 

преработващата промишленост. Същевременно производството и разпределението на 

електрическа и топлоенергия и газ спада за трети пореден месец както в сравнение с октомври, 

така и с ноември 2014 г. Месечното намаление е от 1,3 на сто, а годишното – от 6,7%.  

investor.bg, 11 януари 2016 

Ръст на строителството през ноември 
По предварителни данни през ноември 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, 

изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% над равнището от предходния месец. 

Календарно изгладените данни показват намаление от 0.5% на строителната продукция през 

ноември 2015 г., в сравнение със същия месец на 2014 година. През ноември 2015 г. индексът на 

произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от 

предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 

0.6%, а от сградното строителство - с 0.1%. На годишна база намалението на строителната 

продукция през ноември 2015 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от 

отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е 7.0%, докато при 

гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 6.9%. 

profit.bg, 11 януари 2016 

Безработицата в България спада с един от най-високите темпове през 

ноември 
Безработицата в България през ноември спада до 8,8% спрямо ноември 2014 г., като по този начин 

страната е сред лидерите по темп на намаляване на броя на безработните в ЕС, сочат 

статистическите данни на Евростат. През октомври делът на безработните е достигнал 10,6%.По-

голям е спадът единствено в Испания – от 23,7% до 21,4%. По данни на Агенцията по заетостта 

безработицата в България през ноември се повишава с 0,4 процентни пункта спрямо октомври до 

9,9%. Безработицата в целия ЕС през ноември е 9,1%, което е най-ниската стойност от юли 2009 г. 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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През октомври тя беше 9,2%, а през ноември 2014 г. - 10%. В еврозоната делът на безработните е 

10,5% и Евростат отчита спад в сравнение с октомври (10,6%) и в сравнение със същия месец 

предходната година (11,5%). Нивото през ноември е най-ниското от октомври 2011 г. 

Традиционно най-ниската безработица се отчита в Германия (4,5%), Чехия (4,6%) и Малта (5,1%). 

Най-високо е нивото в Гърция (24,6% през септември 2015 г.) и в Испания (21,4%). Младежката 

безработица през ноември е 20% в целия Европейски съюз и 22,5% в еврозоната. Година по-рано 

стойностите са били съответно 21,5% и 23,2%. В България младежката безработица е 20,7% 

според Евростат. 

Sofia Globe, 08 януари 2016 

Спадът в лихвите по депозитите се успокоява 
Лихвите по депозитите на домакинствата продължават да намаляват, като темповете на понижение 

отново се забавят през ноември след отчетения през октомври по-съществен спад. При вложенията 

на бизнеса през предпоследния месец на миналата година е регистриран ръст в предлаганата от 

банките доходност, показват данните от лихвената статистика на БНБ. През ноември 

корпоративните клиенти са ползвали и по-добри лихвени условия по заемите, докато при 

кредитите за домакинствата се вижда поскъпване на потребителското и поевтиняване на 

ипотечното финансиране в левове. В предпоследния месец на 2015 г. доходността по 

спестяванията на физическите лица в левове достига 1.11%, като се понижава с 0.03 процентни 

пункта (пр.п.) спрямо октомври, когато отчетеният месечен спад беше с 0.12 пр.п. Лихвите за 

привличаните депозити в евро пък падат под прага от 1% и към ноември са 0.98%, което е с 0.04 

пр.п. по-малко в сравнение с месец по-рано.  

Капитал, 07 януари 2016 

Само за месец хазната натрупа близо 1.9 млрд. лв. дефицит 
През декември 2015 г. хазната е натрупала рекорден за последните години дефицит на месечна 

основа - минусът в сметките на държавата е нараснал с 1.88 млрд. лв. Така, с отчетения към края 

на ноември дефицит от 406.4 млн. лв., бюджетната година приключва с отрицателно салдо от 

2.287 млрд. лв. Ударните разходи в последния месец на годината очаквано водят и до 

чувствително намаление на размера на фискалния резерв. Това показва прегледът на 

предварителните данни за изпълнението на бюджета към края на декември 2015 г. От числата 

става ясно, че хазната приключва годината с изпълнени на 100% разходи, а дефицитът е по-нисък 

от планираното заради леко преизпълнение на приходите. Според предварителната прогноза на 

Министерството на финансите бюджетната 2015 г. е приключила с приходи в размер на 32.3 млрд. 

лв. при заложени след актуализацията на бюджета 31.65 млрд. лв. 

Сега, 06 януари 2016 

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

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (КИД 35.)", по Активи за 

2014 г. 

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

No Предприятие Град 
Активи (хил. лв.) 

2013 2014 

1 Национална електрическа компания ЕАД София 7 184 542 5 117 894 

2 Ей И Ес - ЗС - Марица изток I ЕООД Гълъбово 2 196 277 2 399 217 

3 АЕЦ Козлодуй ЕАД Козлодуй 2 360 461 2 380 591 

4 Електроенергиен Системен Оператор ЕАД София 189 748 2 275 633 

5 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД Ковачево-СЗ 1 562 942 1 648 948 

6 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД София 1 175 262 1 257 952 

7 Топлофикация София ЕАД София 986 583 1 123 720 

8 ЕВН България Електроразпределение ЕАД Пловдив 1 061 196 1 024 107 

9 ЧЕЗ Разпределение България АД София 854 596 752 879 

10 Булгаргаз ЕАД София 570 072 576 078 

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

 

ЕБВР купи 5,2% от акциите на Загребската 

фондова борса 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) 

придоби 5,2% от акциите на Загребската фондова борса 

(Zagreb Stock Exchange – ZSE) чрез увеличение на 

капитала, съобщи The Financial. Насърчаване на местните 

капиталови пазари е едно от ключовите усилия на ЕБВР за 

генериране на устойчив растеж в региона, коментират от 

банката. В рамките на своята Инициатива за насърчаване 

на местните валути и местните капиталови пазари, 

финансовата институция вече стартира няколко дейности. 

Най-скорошната от тях, бе създаването на свързващо звено 

между българската, хърватската и македонската фондови 

борси, както и подготвителната работа за създаването на 

регионален централен контрагент. В подкрепа на 

интеграцията между борсите в Загреб и Любляна, ЕБВР ще 

повиши стойността на двете борси чрез подобряване на 

стандартите за корпоративно управление. Институцията 

ще действа в качеството си на независима страна за 

улесняване на диалога между всички търгуващи страни, 

чрез въвеждане на подобрения в регулаторната рамка и 

изискванията за листване. Емитенти и инвеститори ще се 

възползват от единен достъп до капиталовите пазари и 

повишена ликвидност, които ще бъдат възможни, 

благодарение на въвеждането на системата за търговия 

Xetra, заявиха от ЕБВР. Ведрана Йелушич Kaшач, 

директор на ЕБВР за Хърватия, заяви: Това е важна 

инвестиция и ЕБВР е горда да играе важна роля в усилията 

за модернизиране и хармонизиране на местните 

капиталови пазари. Ние сме подпомагали ZSE и в 

миналото, чрез създаване на Zagreb Stock Exchange 

Academy, през която, само до момента, са преминали 4 000 

студента. ЕБВР работи в Хърватия, като инвеститор във 

всички сектори на икономиката, от обявяването на 

независимостта на страната. До момента банката е 

инвестирала около €3,25 млрд. в над 180 проекта. 

investor.bg, 12 януари 2016 

Евроинс Румъния и Камалия с промени в 

участията в Делта Кредит и Синтетика  

Евроинс Румъния и Камалия Трейдинг Лимитед са променили дяловите си участия в Делта Кредит 

АДСИЦ и Синтетика АД, съобщават компаниите чрез БФБ-София. Евроинс Румъния е понижил 

броя на притежаваните от него акции в капитала на Делта Кредит АДСИЦ с 424 930. След 

сделката, която е с дата на регистрация в Централен депозитар АД 29 декември 2015 г., 

акционерното му участие в АДСИЦ-а възлиза на 13,75%. Кипърското Камалия Трейдинг Лимитед 

е купило 234 930 броя акции от капитала на Делта Кредит също на 29 декември 2015 г. След 

трансакцията Камалия Трейдинг е притежавало 18,07% от капитала на дружеството със специална 

инвестиционна цел. Впоследствие е продало 1 550 броя акции на Делта Кредит и е приключило 

годината с дял от 14,93% в него. Евроинс Румъния увеличава акционерното си участие в капитала 

БФБ-София  

Седмичен оборот 04-09.01.2016  (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 317 201.28 

Standard 3 507 141.15 

АДСИЦ 81 045.50 

Общо оборот на 

БФБ 4 184 107.39 

 

BGREIT: 11.01.2015 – 12.01.2016

 

BGBX40: 11.01.2015 – 12.01.2016 

 

SOFIX: 11.01.2015 – 12.01.2016 
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на Синтетика АД от 367 076 акции към 30 септември 2015 г. до 559 920 акции. След извършената 

промяна акционерното участие на Евроинс Румъния възлиза на 18,66% от капитала на Синтетика 

от 12,24% към края на септември миналата година Камалия Трейдинг Лимитед увеличава 

акционерното си участие в капитала на Синтетика до 194 108 акции, което се равнява на 14,93% от 

неговия капитал. За сравнение – към 30 септември 2015 г. Камалия Трейтинг имаше 1 542 740 

акции на Синтетика, като тогава делът му беше 55,05%, показва междинният отчет за 

деветмесечието. Но през четвъртото тримесечие очевидно Камалия Трейдинг е понижило по-рязко 

дяловото си участие в Синтетика. Днес няма сделки с книжа на Делта Кредит и Синтетика. За една 

година те поскъпват с 5,7% и с 11,5%, съответно. 

investor.bg, 11 януари 2016 

Губещо и задлъжняло, Джи Пи Ес Контрол получи разсрочване и по-

ниски лихви 

Облигационерите на Джи Пи Ес Контрол ЕАД са решили да удължат с 5 години емисията 

облигации до 10 януари 2021 г., показва протоколът, публикуван чрез БФБ-София. Задължението е 

за 4 млн. евро, като освен това е решено лихвата да бъде намалена от 7% на 5% годишно. Самото 

дружество е задлъжняло, като собственият му капитал към 30 септември 2015 г. е 375 хил. лв. (312 

хил. лв. на консолидирана база), а задълженията са за 8,14 млн. лв. (колкото и на консолидирана 

база). Дълговете на дружеството са над 20 пъти по-големи от капитала му. Загубите са, съответно - 

42 хил. и 45 хил. лв. на неконсолидирана база за деветмесечията на 2015 г. и 2014 г., както и 52 

хил. и 54 хил. лв. на консолидирана база за същите периоди. Решението за разсрочването и 

намалението на лихвените нива е взето в присъствието на облигационерите ДПФ Бъдеще, УПФ 

Бъдеще, ППФ Бъдеще, ДФ ЕФ Принсипал и ДФ ЕФ Рапид. 

investor.bg, 11 януари 2016 

НИД Индустриален Фонд ще опита да увеличи капитала си с 1,9 млн. лв. 

НИД Индустриален Фонд АД ще опита да увеличи капитала си с максимум 1 934 282 лв., 

съобщава инвестиционното дружество чрез БФБ-София. Решението за издаването на 1 934 282 

броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. е взето от 

Съвета на директорите на проведено на 21 септември 2015 г. заседание. Основният капитал на 

компанията е 805 951 лв., като след увеличението, ако бъдат записани всички книжа, ще нарасне 

до 2 740 233 лв. Увеличението ще се счете за успешно, ако са записани и платени поне 400 хил. 

акции, или малко над 20% от планираната емисия. В този случай капиталът на НИД Индустриален 

Фонд АД ще бъде увеличен до 1 205 951 лв. Инвестиционният посредник, упълномощен да 

обслужва увеличението на капитала, е Дилингова финансова компания АД, а всяко право дава 

възможност за записване на една нова акция. Графикът за увеличението на капитала все още не е 

оповестен. Основната дейност на дружеството е инвестиране в ценни книжа. Към 30 септември 

2015 г. то отчита загуба в размер на 180 хил. лв. при такава от 44 хил. лв. към 31 декември 2014 г., 

показва междинният финансов отчет за деветмесечието. Инвестициите в ценни книжа са за 122 

хил. лв., а паричните средства – за 595 хил. лв. Основен акционер е Рослин Капитал Партньрс – 

България ООД. 

Стандарт, 08 януари 2016 

Как се развиват холдингите на борсата 

Възприемаме големите компании като барометър на борсата и като основен индикатор за 

икономиката на България. Зад имена като Монбат, Булгартабак холдинг, Спиди и Софарма не се 

крият само дружества с приходи и печалби в размер на десетки и стотици милиони, но и те 

привличат интереса на инвеститорите. На заден план остават по-малките компании, най-вече 

холдингите, въпреки че те дават добра представа за състоянието на повечето сектори на 

икономиката. Холдингите имат разнообразни активи и осъществяват дейност в страната и 

чужбина. Разликата с големите компании на борсата е най-вече в мащабите на производството и в 

достъпа до кредитен ресурс, показва анализ на Цветослав Цачев, главен инвестиционен 
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консултант в ИП ЕЛАНА Трейдинг, публикуван в блога на посредника. Холдингите отбелязват 

намаление на приходите през първите три тримесечия на годишна база. Разликата в процентно 

изражение не е съществена, като само Синергон холдинг се откроява със сериозно изменение. 

Консолидираните приходи на останалите шест холдинга не отчитат изменения, които да намекват 

за влошаване на ситуацията в икономика. Не може да се говори и за подобрение с течение на 

годината, тоест продажбите не се покачват изненадващо през третото тримесечие. 2015 г. ще 

остане в историята като година без растеж, като само отделни сектори и компании страдат. 

Печалбите на холдингите също не показват еднозначно влошаване или подобрение. Динамиката 

по тримесечия е по-характерна за част от дружествата. Изводът за икономиката е по-скоро 

неутрален на фона на трудната среда за правене на бизнес и не може да се говори за сериозна 

криза. Динамичните резултати обаче засилват усещането на пазара към акциите като по-рискови и 

по-трудно прогнозируеми. Повечето холдинги поевтиняват с двуцифрен процент за последната 

една година въпреки разликите във финансовите им резултати. И докато те ни дават знак, че 

икономиката е горе-долу стабилна, същото не може да се каже за интереса на инвеститорите към 

акциите им. Причината е, че българските инвеститори не искат в портфейлите си сложни 

холдингови структури с неясни активи и най-вече без да е комуникирана стратегията за 

развитието на дъщерните дружества. Поевтиняването на акциите на холдингите и възможността 

резултатите им да се подобрят, макар и с по-слаби темпове, ще доведе до краткосрочен ръст на 

акциите им. Това не се отнася само за бившите приватизационни фондове, но и за акциите на 

Химимпорт, Зърнени храни или Еврохолд България. Ликвидността в момента е много ниска и 

всяка поява на купувачи ще доведе до бързо покачване на акциите. Това, което не знаем, е кога ще 

стартира следващият ръст и какви фактори ще допринесат за обръщането на пазара. Най-

логичният сценарий към момента е на пазара да навлязат краткосрочни спекуланти. Към тях ще се 

присъединят и спестяванията, които търсят по-висока доходност спрямо много ниските лихви. И 

ако станем свидетели на засилване на икономическия растеж у нас и в ЕС, 2016 година може да се 

окаже много добра за българския фондов пазар. 

investor.bg, 07 януари 2016 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Aurubis инвестира 180 милиона 

евро в България до 2018 година 

Новата ни програма Aurubis – Bulgaria 

Spectrum 2018 разполага със €180 млн. и има 

няколко пакета, които включват социални 

програми в Средногорието, Златица и Пирдоп 

на стойност €300 хил. на година. Това каза в 

ефира на Investbook по Bloomberg TV Bulgaria 

изпълнителният директор и вицепрезидент на 

Aurubis – Bulgaria Тим Курт. Той говори за 

представянето на фирмата през 2015, както и 

за перспективите през 2016. След това ще 

инвестираме в логистиката, което означава в 

пристанищата в Бургас и Варна, добави той. 

Смятаме да вложим суми и непряко 

провеждайки капиталов ремонт от €44 млн, 

които са също включени там, допълни Курт. 

2015 беше най-добрата година за компанията 

досега – удвоихме печалбата си преди данъци, 

заяви изпълнителният директор. Освен това 

вътрешният ни ключов индикатор на 

представянето бе увеличен от 8,5% до 18,7%, 

каза още Курт. 

money.bg, 13 януари 2016 

Летището в Горна Оряховица 

вече има концесионер  

Консорциум "Гражданско летище Горна 

Оряховица" е определен за концесионер на 

летище Горна Оряховица. Това става ясно от 

проекта за решение на Министерския съвет, 

адресиран до кмета на общината 

инж.Добромир Добрев и до всички 

заинтересовани страни. От местната 

администрация информират, че определеният 

концесионер е бил единственият участник. 

Предстои проектът за решение да бъде 

гласуван на заседание на Министерски съвет. 

Определен е двумесечен срок от влизане в 

сила на решението за сключване на 

концесионния договор. Самият срок за 

концесията е 35 години. Концесионерът има 

гратисен период от влизането в сила на 

концесионния договор до изтичане на 48 

месеца, през които не дължи концесионно 

плащане. След изтичане на гратисния период 

концесионерът ще извършва годишно 

плащане, в размер на по-голямата от следните 

две суми: 10 на сто от общия размер на 

Млада българска IT компания 

попадна в топ 20 на световна 

класация 

Една от най-динамично развиващите се 

млади български компании - OneBit Software, 

е отличена в класацията ТОП 20 на най-

обещаващите доставчици на SharePoint 

решения, изготвена от американското 

издание CIOReview. Изследването е 

проведено в края на миналата година и е 

обхванало няколко стотин компании по 

целия свят. Във финалната класация попадат 

14 компании от САЩ, 2 от Канада и по 1 от 

България, Турция, Холандия и Дания.    

money.bg, 13 януари 2016 

1 млн. лева са инвестирани в 

нова сепарираща инсталация в 

Шумен 

Инсталация за сепариране на смесените 

битови отпадъци от общините Шумен, 

Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан и 

Смядово беше открита вчера в Шумен, 

информират от Община Шумен. От днес 

реално започва приемането на отпадъците в 

новото съоръжение. Новото съоръжение е 

разположено на бившата площадка на 

вторични суровини. Изпълнител е 

софийската фирма "Евро Импекс"ЕООД 

София. 

Строителство Градът, 13 януари 2016 

Мeбeлeн зaвoд във Велико 

Търново става cтpoитeлeн 

хипepмapкeт 
Чacтeн cпopтeн кoмплeкc, тъpгoвcки цeнтъp, 

пeтзвeздeн хoтeл и oфиc cгpaдa ca пo-

гoлeмитe oбeкти, чиeтo cтpoитeлcтвo ce 

oчaквa дa зaпoчнe пpeз 2016 г. в града. 

Бившият мeбeлeн зaвoд "Пoбeдa" нa yл. 

"Мaгиcтpaлнa" зaпoчнa cвoятa 

тpaнcфopмaция в cтpoитeлeн хипepмapкeт, 

paзпoлoжeн нa плoщ oт близo 20 дeкapa. 

Чpeз пyбличнa пpoдaн, opгaнизиpaнa oт 

чacтeн cъдeбeн изпълнитeл, фaбpикaтa бeшe 

кyпeнa oт кoмпaниятa "Шapкoв - Инкoмc".   

Борба, 12 януари 2016 
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нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта 

на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или 70 000 лв. без ДДС, коригирана с приложимия за 

съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор. Инвестициите, които 

концесионерът ще извърши за срока на концесията са в размер на 32 100 000 лева, в това число 22 

400 000 лева за първите 4 години от срока на концесията. 

econ.bg, 13 януари 2016 

A.T. Kearney: България губи атрактивност за инвеститори заради по-

високите осигуровки 

България падна с три места и вече заема 12 позиция в годишната класация за най-атрактивна 

аутсорсинг дестинация на консултантсата фирма A.T. Kearney. Така се влошава един от малкото 

измерители, по които страната беше видима за инвеститорите. Причината за по-задното място 

според консултантската компания е, че расте цената на труда - и то не пазарно, а заради вдигане на 

"разходите за данъци, осигуровки и регулации". До миналата година България беше в топ 10 в 

света, където беше единствения европейски представител. Сега пред нас е Полша, а тенденцията, 

която инвеститорите виждат, е за влошаване на условията. Все пак трите позиции няма как да са 

фатални. Знакът е по-ключов за управляващите, които всяка година вдигат осигурителните 

прагове, а следващите две години ще увеличат и още вноската за пенсии. Причините за по-лошото 

място Индексът на консултантската фирма, който обхваща 55 държави, се изчислява на базата на 

сбора на три показателя – финансова атрактивност, наличие и подготовка на кадри и бизнес среда. 

България влошава резултатът си по първите два от тях, спрямо миналата година. Бизнес средата в 

страната се е подобрила, но с малко, според консултантите от A.T. Kearney.  

Капитал, 13 януари 2016 

"Полисан" АД инвестира 200 милиона лева в разширяване на 

производството  
Русенската компания за производство на горива „Полисан” АД направи заявка за една от най-

големите инвестиции в страната през 2016 година. Дружеството, което оперира на територията на 

бившия комбинат за тежко машиностроене, възнамерява да инвестира 200 милиона лева през 

следващите 12 месеца. Компанията ще използва средствата за предвижда значително увеличение 

капацитета на съществуващите инсталации и стартиране производството на висококачествено 

дизелово гориво. Освен него „Полисан” АД произвежда и битум, битумни продукти, корабно 

гориво и гориво за отопление. От общата сума 130 млн. лева ще бъдат инвестициите за 

инфраструктура и екология. Предвижда се още изграждането на пристанищен комплекс, където 

ще се извършва и кораборемонтна дейност. Съвместно с други фирми от територията на бившия 

завод ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадните води. Очаква се инвестицията да 

създаде нови 500 работни места.  
money.bg, 13 януари 2016 

Производствено-складова база започва да се строи край Дебелец 
Инвеститор е компанията „Тремол ес ем ди 2“, която планира да завърши тази година завод за 

касови апарати и електроника. „Тремол“ закупили 6,5 дка земя в местността Устето. Доскоро 

имотът е бил собственост на фирмата „Милица – ИВ“. Край него голям логистичен център 

неотдавна направи и търговската компания СВА, а в съседство е и най-голямата местна автокъща 

и сервизна база. Над 400 дка земеделски земи в северната, североизточната и югоизточната част на 

Дебелец в посока Присово, Килифарево и Велико Търново вече са с променено предназначение и 

подготвяни за строителство или продажба. Тук се оформя и своеобразна промишлена зона, 

съобщи Борба - Велико Търново. 
CityBuild.bg, 12 януари 2016 
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Инвестиции за 50 млн. евро започват край Пловдив тази година 
Няколко нови фабрики ще бъдат изградени през тази година в пловдивската зона "Тракия". 

Проектите са на обща стойност около 50 млн. евро и ще създадат 1500 работни места. 

Инвеститорите са предимно чуждестранни компании от различни сектори – производство на 

машини, електрооборудване, селско стопанство и др., но имената на повечето не се обявяват. 

Видима е само покупката на земя от германската Willi Elbe Gelenkwellen за фабрика за авточасти. 

Като потвърждение на очакваното увеличение на бизнеса в района идват и плановете на 

логистичната компания DB Schenker за утрояване на площите край Пловдив. Един от малкото 

известни нови инвеститори е производителят на кормилна и задвижваща техника "Вили Елбе 

аутомотив България" – дъщерна фирма на германската Willi Elbe Gelenkwellen. Справка на сайта 

на компанията майка показва, че тя има заводи в Германия, Норвегия, Швейцария и Китай, но тъй 

като не е публично дружество, няма информация за оборота й. Според германския сайт 

de.statista.com приходите през 2013 г. са били 135 млн. евро. Компанията в България е създадена 

през 2014 г. със 100 хил. лв. капитал. През май миналата година "Вили Елбе" закупи близо 20 дка 

край гр. Куклен за малко под 940 хил. лв. Сега проектирането вече е приключило и строителството 

на новия завод започва. Предварителен договор е сключен и с още един германски производител 

на автомобилни части. Това каза управителят на "Тракия икономическа зона" Пламен Панчев, но 

не пожела да назове компанията. 
Капитал, 12 януари 2016 

Канадска компания ще инвестира в Стара Загора 
Базираната в Канада компания за производство на автомобилни части и аксесоари „Магна“ е 

заявила интереса си за изграждане на нова мощност в Стара Загора, съобщи кметът Живко 

Тодоров. Той очаква до края на месеца в администрацията да бъде депозирано официално писмо с 

инвестиционни намерения. Общината има готовност да предостави за строеж на новия завод 160 

дка терени в източния край на града, където някога е имало учебно опитно поле. Канадската 

Magna International през 2012 г. стана собственик на машиностроителния завод "Иксетик 

Пловдив". Промяната беше част от сделката за покупката на германската Ixetic Verwaltungs, която 

е едноличен собственик на българското дружество. Компанията майка Magna Powertrain e един от 

най-големите световни доставчици в автомобилната индустрия. Дейността на фирмата е свързана 

с проектирането, разработването и производството на автомобилни системи, компоненти, възли и 

модули, както и с разработката и монтажа на лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Към 

момента Magna разполага с 314 завода в 29 страни на 5 континента. Екипът на фирмата наброява 

123 000 души. 
Монитор, 11 януари 2016 

По един инвеститор на ден е питал за бизнес в България 
Средно по една чуждестранна компания на ден се е интересувала как може да започне бизнес в 

България. Инвестиционните запитвания за 2015 г., постъпили в Българската агенция за 

инвестиции (БАИ), са над 260, което е средно по едно за работен ден. Данните са към средата на 

декември. "В последните години интерес към страната ни са проявили бизнесмени от Холандия, 

Русия, Люксембург, Швейцария, Белгия, САЩ и др.", обясни шефът на БАИ Стамен Янев. 

Въпреки това обаче не всяка фирма решава да вложи парите си тук. По различни причини част от 

инвеститорите отлагат решението си. Други напълно се отказват от "дестинация България", а 

трети все пак идват у нас. Отделни инвеститори, които вече са стъпили на българския пазар, 

отлагат инвестиционните си намерения. Такъв пример е предприятието за рафинирана мед 

"Аурубис", което първоначално планираше да вложи 85 млн. евро в дейността си, но след 

поскъпването на тока ръководството се отказа, коментира неотдавна изпълнителният председател 

на БСК Божидар Данев.  
Сега, 07 януари 2016 
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АНАЛИЗИ 

IT индустрия: Бизнес има, хора не 

Изострящата се недостатъчност на квалифицирани специалисти и забавянето на 

западните икономики са основните притеснения в бранша догодина 

"Исторически екипът на компанията ни се разраства с около 20% на година – ръст, който искаме 

да запазим и да дори увеличим през следващите години. Освен висококвалифицирани служители 

наемаме много млади специалисти, които да развиваме чрез програми за обучение и активното им 

включване в проекти на компанията. За разширения ни развоен център в София вече работим за 

привличането на висококвалифицирани чуждестранни професионалисти", коментира Диана 

Стефанова, изпълнителен директор на "VMware България". 

До миналата година като че ли нямаше какво да попречи на софтуерната индустрия да се развива и 

да расте без спирачка. Това обаче е на път да се промени, защото в края на 2015 г. и началото на 

новата 2016 г. започнаха да се появяват първите предупредителни сигнали за изостряща се 

недостатъчност на IT специалисти. За първи път от няколко години насам повечето компании в 

бранша очакват никакво до минимално увеличение на приходите и забавяне на темповете на ръст. 

А някои от местните дружества започват да припознават идеята за разширяване на екипите си зад 

граница в търсене на квалифицирани кадри. Малки притеснения има и с риска от забавяне на 

западните икономики, на които разчита по-голямата част от българския софтуерен бизнес. 

Тази година се очаква делът на предприятията, работещи за износ, да се увеличи от 65% на 70%. 

Образователната система продължава да не произвежда повече и по-добре подготвени IT 

специалисти. Затова предприятията сами подготвят квалифицирания си персонал. 

Секторът в България вече не се движи само от чуждестранни компании, като местните фирми 

започват да достигат зрялост и да се стремят към регионално лидерство. Забелязва се готовност от 

страна на компаниите да инвестират в услуги с добавена стойност като облачните технологии, 

разработката на софтуер по поръчка и създаването на отделни звена за IT аутсорсинг. 

Забавяне на оптимизма 

През 2015 г. софтуерният сектор достигна 1.86% от брутния вътрешен продукт на България, 

показват прогнозните резултати от годишното изследване на Барометъра за състоянието на 

софтуерната индустрия на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за 

изминалата година. Очакванията на браншовата организация са, че приходите на дружествата от 

сектора ще се увеличат с 11% през 2015 г. спрямо предходната, като достигнат 1.6 млрд. лв. 

Продажбите за износ на българските компании са около 65%, като основните пазари са САЩ, 

Канада и Западна Европа. 

Тенденцията е устойчива: приходите за поредна година растат с двуцифрен темп, като прогнозата 

за достигане на 1.5 млрд. лева приходи за 2015 г. беше преизпълнена. За сметка на това темповете 

на ръст за миналата година спадат от 13% за двете предходни и 28% през 2012 г. на 11%. В 

началото на 2016 г. очакванията на компаниите са умерено оптимистични - според повечето 

фирми в БАСКОМ секторът има шанса да надмине 1.75 млрд. лв. оборот. Тенденцията за 

замразяване или забавяне на растежа обаче остава - прогнозите са за 10% увеличение на 

приходите през новата година. 

"Прогнозираме ръст с около 10%. Посочените тенденции са трайни и устойчиви. Дори и в най-

голямата криза през 2009 г. компаниите в бранша отбелязваха ръст и не спираха наемането на 

специалисти", коментира Стамен Кочков, председател на БАСКОМ и вицепрезидент на "SAP Labs 

България". 

За разлика от преди година, когато доброто представяне на компаниите се дължеше на 

възстановяването на западните компании след кризата и търсенето на нови места за разширяване, 

секторът в момента навлиза в нов етап на зависимост от западните икономики. Според 
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проучването на БАСКОМ за 2016 г. над половината от фирмите от бранша очакват да няма 

изменения в проходите, около 25% прогнозират ръст от 10%. "Това се дължи на известна 

предпазливост на компаниите. Зачестяват сигналите за забавяне на западните икономики, а ние 

изнасяме основно за тях", обяснява Кочков настроенията в индустрията. През 2016 г. се очаква 

делът на предприятията, насочени към износ, да се увеличи от 65% на 70%. 

"Ако можехме да задоволим глада за кадри, тази цифра би могла да се утрои в рамките на няколко 

години", категоричен е Кочков. Една от положително настроените компании, които успяват да 

запазят темповете си, е VMware, която през 2015 г. инвестира в трансформирането на бизнеса си в 

България от развойна дейност към мултифункционален екип, изпълняващ и оперативни задачи. 

 По оценки на сектора недостигът може да достигне около 50 хил. през следващите няколко 

години. Това кара някои български компании да направят крачката извън граница. Повечето IT 

дружества, които оперират на чуждите пазари, разполагат с офиси в Западна Европа, но те са 

предназначени повече за маркетинг и връзка с клиентите. Сега тенденцията е да се откриват 

развойни звена в региона и така част от общата дейност по разработването на софтуера да се 

изкарва извън България. Пример за такава е "Мусала софт", която през ноември откри нов център 

в Скопие. Новото звено започва с 12 специалиста, но в рамките на няколко години трябва да 

достигне персонал от 300 души. В македонската столица развоен офис има и IT аутсорсинг 

компанията "Софика". "Софтуер груп Бг", които разработват финансов софтуер, имат екип от 200 

специалисти, като половината от тях са в офисите в Мексико, Гана, Кения, Египет, Индия, 

Филипините и Австралия. Освен липсата на достатъчно специалисти друга причина за търсене на 

нови места за офиси е желанието на клиентите да работят с компании, които имат екипи в 

различни локации. 

"Основните предизвикателства са справянето с ръста и намирането на хора. Имаме добри 

специалисти, но те са безкрайно недостатъчно. Съответно и образователните ни системи не 

произвеждат под никаква форма нещо, което да е близко до нуждите на IT сектора. Принуждаваме 

се да изнасяме дейността си. Другият начин да се справим е да си обучаваме специалисти и ние го 

правим постоянно, но проблемът е, че няма дори минимална основа", обяснява Калин Радев, 

изпълнителен директор на "Софтуер груп", който очаква 50% ръст догодина, а за това ще разчита 

и на звената на компанията извън България. 

Синьото лекарство 

Един от начините за предотвратяване на сценария, в който български компании, вместо да растат 

на местно ниво, изнасят производството си, е внасянето на специалисти от чужбина. 

Олекотяването на процедурата за издаване на така наречените сини карти, даващи право на работа 

на висококвалифицирани чуждестранни специалисти в приоритетни сектори, е краткосрочно 

решение на проблема. През януари се очаква окончателно да отпадне т. нар. пазарен тест, с който 

се проверява дали в сектора действително има недостиг на кадри. Това ще скъси процедурата с до 

6 седмици, което все още е далеч от нуждите на компаниите, които искат целият процес да отнема 

общо 4 седмици. За момента срокът, в който дружествата получават право да назначат чужд 

специалист, е до 6 месеца. 

"За последните 5 години в България са наети успешно няколко десетки чуждестранни специалисти 

във всички индустрии (а не само IT), а в Германия за година 14 хил. Искаме германският модел, 

който очевидно работи, да бъде приложен и при нас. Стига сме се оплаквали как ни изтичат 

мозъците, време е и ние да привлечем такива отвън", категоричен е Кочков. 

Внасянето на работна ръка е само част от решението за стабилизиране на растящата индустрия. В 

по-дългосрочен план се налага процесът по актуализиране на образователната система към 

нуждите на икономиката. С други думи, в България и с държавна подкрепа да се произвеждат 

нужните кадри. Много компании вече сами стартираха академии за обучение на специалисти за 

собствените си нужди, а интерес към програмите не липсва. 

"През тази година отчитаме голям наплив за академичните ни програми като Тalent Boost, 

стажантските проекти и други", коментира Стефанова от VWware. Засилен интерес има и към "ИТ 
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Таланти" на "Империя онлайн", като от няколко десетки желаещи в последния курс на програмата 

за подготовка на кадри са се явили над 200 души.  

Тъй като частните инициативи не са цялостно решение, от страна на бизнеса вече има подети 

инициативи за системни реформи. Три от проектите на БАСКОМ са успели да се придвижат 

напред. Едната програма е "Професия програмист" за дуално професионално обучение в средните 

класове (9-12 клас) с цел придобиване от младите хора на квалификация за младши специалисти. 

Идеята на компаниите е след пет години да обучават до около 6 хил. деца годишно. Споделено 

мнение в бранша е, че нововъведенията не могат да бъдат насочени само към висшето 

образование. 

"В крайна сметка университетите не могат да компенсират пропуските на 12 години обучение в 

средното образование и фокусът върху средното образование е даже по-важен, отколкото върху 

висшето", обяснява Кочков.  

Узряването на сектора 

Някои могат да свържат забавянето на растежа с узряването на IT сектора. Макар това според 

бранша да не е състоятелно, има признаци, че софтуерната индустрия започва да достига ново 

ниво на развитие. Разширяването на компаниите извън пределите на страната са само единият 

фактор, който показва подобна тенденция. Амбицията на някои от тях като "Мусала софт" и 

"Скейл фокус" да се превърнат в регионални лидери, като първото дружество си поставя високата 

цел да достигне хиляда души персонал през 2020 г. Така, ако доскоро основният двигател за IT 

индустрията бяха звената на чуждестранни компании, българските предприятия постепенно 

започват да достигат мащаби, които да ги правят все по-важни за сектора и развитието му. 

Друг фактор  е, че вече местните фирми започват да не разчитат само на органичен растеж от 

оперативна дейност. "Сирма груп" успешно събра финансиране от 11.5 млн. лева след борсов 

дебют на Българската фондова борса. "Булпрос" привлече за инвеститор фонда BlackPeak Capital, 

който заедно с германско частно лице предостави общо 2 млн. евро срещу около 30% дял. 

Средствата вече се използват от компанията, която придоби дялове в две други фирми - 

германската innotec Marketing и българската "Интекрити" (втората за 350 хил. лева, които са 

използвани за увеличение на капитала й). Развитието на местните дружества може да стане и чрез 

придобиването им от чужд стратегически инвеститор. През миналата година това се случи с 

"Фадата". 

"Очаквам все повече случаи на успешни придобивания и сливания в сектора от типа на сделката с 

"Телерик", както и по-големи", коментира Стамен Кочков. 

По желание на клиента 

Ако доскоро IT индустрията можеше да се раздели на няколко сегмента - софтуер, хардуер и 

аутсорсинг услуги, то вече се забелязва размиване между категориите. Докато хардуерният бизнес 

е в застой, софтуерната разработка и аутсорсингът започват все повече да вървят ръка за ръка в 

България. Разработването на програми по поръчка се превърна в основен източник на растеж за 

сектора. "Булпрос", "Скейл фокус", "Мусала софт" са само част от тези примери. Първата 

например успя да удвои персонала си в рамките на една година, а втората очаква ръст на 

приходите от 70% през 2015 г. със стремеж да запази темпото през новата година. Секторът с IT 

аутсорсинг се допълва и с навлезлите нови чуждестранни компании от Източна Европа през 2014 

г., чиито звена вече са с достатъчен капацитет, за да поемат големи проекти. Потенциалът за 

растеж кара софтуерни разработчици със собствени продукти като "Софтуер груп" и дори 

"Империя онлайн" да започнат да развиват подобна дейност. Гейм компанията например създаде 

през май миналата година собствена аутсорсинг фирма "Империя мобайл", която се фокусира не 

толкова върху проекти в чужбина, а в такива в България. Новото дружество започва първоначално 

да се фокусира изцяло върху мобилните технологии, но впоследствие покрива почти целия 

спектър на софтуерна разработка. По думите на управляващия директор на "Империя мобайл" 

Радослав Гайдарски компанията вече има завършени десет проекта и по още толкова се работи в 

момента. 
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Подобни процеси текат и при класическите аутсорсинг дружества, които все повече започват да 

развиват и предлагат разработването на софтуерни продукти по поръчка. Стремежът е да се 

предоставят услуги с по-висока добавена стойност и качество. Крайният резултат от този процес е, 

че България е избрана за най-атрактивна дестинация за изнесени услуги на Стария континент от 

Европейската аутсорсинг асоциация (EOA) и за най-добрата аутсорсинг дестинация за 2015 г. от 

Националната аутсорсинг асоциация на Великобритания (NOA). Проблемът с кадрите обаче 

остава и в този сегмент независимо дали става дума за предоставянето на традиционни или IT 

изнесени услуги. 

Капитал, 4 януари 2016 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г. 

КОГА: 25-26.01.2016 

КЪДЕ: София, ул. "Стара планина" 6 

 НАГРАДА НА ГЕРМАНСКАТА ИКОНОМИКА 

КОГА: 28.01.2016 

КЪДЕ: София 

 КОНФЕРЕНЦИЯ „КОРПОРАТИВНА ЕТИКА“ 

КОГА: 09.02.2016 

КЪДЕ: София 

 ИЗЛОЖБА ЕЕ И ВЕИ 

КОГА: 05-07.04.2016 

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