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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

 

Москва отмени продажбата на комплекс 

"Камчия" 

Правителството на руската столица се е отказало от 

продажбата на комплекса "Камчия" в България, за която 

съобщи преди по-малко от седмица. Търгът за 100% от 

АО "СОК "Камчия", който бе насрочен за 19 април, е 

отменен. Няма никакви допълнителни подробности защо 

е спрян конкурсът, от който Москва очакваше да получи 

поне 6 млрд. рубли. Това са над 66 млн. евро по обменния 

курс към момента на публикуването на обявата на 11 

февруари. 

Дневник, 17 февруари 2016 

"Емко" иска да купи "Дунарит" 
Предприятието за търговия с оръжия и боеприпаси 

„Емко“ ЕООД иска да придобие русенския военен завод 

„Дунарит“, става ясно от производство на Комисията за 

защита на конкуренцията (КЗК). През 2012 г. „Емко“ 

беше единственият участник в търга за ВМЗ Сопот. 

Компанията обаче се отказа да подаде обвързваща оферта, 

а малко след това държавата се отказа от приватизацията 

на финансово затруднения тогава завод. „Дунарит“ е едно 

от предприятията собственост на банкера Цветан 

Василев, чиято Корпоративна търговска банка (КТБ) 

фалира през 2014 г. След фалита на банката лицензът на 

завода беше отнет, но съдът спря решението на 

Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и 

сигурност и предприятието заработи отново. Държавата 

тогава се отказа да обжалва съдебното решение. По-късно 

инвестиционната компания LIC33 на Пиер Луврие се 

опита да купи дяловете на Василев в няколко 

предприятия, включително и „Дунарит“ и БТК, но 

сделката беше спряна от властите. 

investor.bg, 16 февруари 2016 

Thyssenkrupp планира разширяване в 

България 

Най-големият германски производител на стомана 

Thyssenkrupp планира разширяване в България, съобщава 

Министерството на икономиката. Икономическият 

министър Божидар Лукарски се е срещнал с 
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представители на компанията, на която са обсъдени възможностите за работа в индустриалните 

паркове на Националната компания “Стратегически инфраструктурни проекти”. Thyssenkrupp 

проявява интерес в дългосрочен план към индустриалните зони във Видин и Русе. „Източна 

Европа има двойно по-голям растеж в потреблението за 2015 г. в сравнение със Западна Европа. 

Ето защо за нас е важно да растем и да се развиваме в този регион, включително в България“, 

отбелязал е на срещата изпълнителният директор на компанията Мартин Щилгер. На срещата са 

обсъдени проектите на компанията в страната ни, сред които са модернизацията на пристанище 

Лом, изграждане на рибарско пристанище в Сарафово и на логистичен център във Варна. 

Thyssenkrupp проявява и интерес към в рехабилитацията на язовирните стени у нас. Thyssenkrupp 

стъпи на българския пазар на метали през 2005 г,. припомня ведомството. Тогава дружеството се 

обедини с „Юпитер-Стомана”, като разполага със складово-производствени бази в София, 

Пловдив, Русе и Бургас.  

investor.bg, 15 февруари 2016 

Агрия Груп Холдинг АД сключи споразумение за придобиването на 

Кехлибар ООД 

Агрия Груп Холдинг сключи рамково споразумение за придобиването на Кехлибар ООД, община 

Лясковец, област Велико Търново. Кехлибар ООД развива дейност в областта на търговията, 

съхранението и преработката на маслодайни и зърнени култури в Северен централен и 

Североизточен район на България. Сделката е „в синхрон с изпълнението на инвестиционната 

програма на Агрия Груп Холдинг АД, както и с увеличаващия се потенциал за развитие на 

холдинга в областта на производството, съхранението, преработката и търговията със зърнени 

култури с цел разширяване дейността и генериране на нови възможности за устойчиво развитие в 

дългосрочен план“. Споразумението е сключено на 11 февруари 2016 г., като сделката предстои да 

бъде финализирана през август 2016 г.  

investor.bg, 15 февруари 2016 

Фирма от Търговище спечели търга, организиран от частен съдия - 

изпълнител за пазара"Сюрен".  

Имотът беше дълги години собственост на община Търговище, след това беше закупен от 

„Търговище Инвест“ ЕООД с управител г - н Ботунски. След това фирмата, ръководена от г - н 

Ботунски влиза във отношения с фирма за кредити, ипотекирайки имота с цел усвояване на 

средства за развиване на бизнес. Поради неясни причини „Търговище Инвест“ ЕООД не изплаща 

кредита в следствие на което атрактивния имот отива на търг. Явяват се банка, физическо лице от 

Търговище и фирма от Търговище Гражданката предлага цена в размер на 1 320 066 лв. а банката 

предлага цена в размер на 1 386 066лв. С това се изчерпват устните наддавания и за купувач на 

изнесения на публична продан имот, е обявена банката. Фирмата от Търговище предлага 726 066 

лева. В последствие гражданката и банката се отказват. Остава фирмата да плати това което е 

заявила. 

Фирмена информация, 15 февруари 2016 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

 

Инфлацията удари 3 нули 
Инфлацията за януари е 0%, за последните 12 месеца 

също е 0%. Дори средногодишната инфлация за периода 

февруари 2015 - януари 2016 г. спрямо периода февруари 

2014 - януари 2015 г. също е 0,0%, обявиха от НСИ. 

Месечната инфлация е нулева за втори пореден път. Но 

годишната инфлация от октомври до декември 2015 г. е 

отрицателна. През януари нулевата инфлация се дължи 

основно на падането на цените на обувките и дрехите 

съответно с 2,9% и 1,6%, както и на поевтиняването на 

горивата за колите средно с 3,9%. През първия месец на 

годината са паднали цените на дизела - с 6,1%, бензина 

А95Н - с 3,6%, газообразните и течните горива за битови 

нужди - съответно с 2,3% и 6,5%. През януари най-много 

са поскъпнали винетките (+47,4%), доматите (+15%), 

морковите (+4,7%), пресните зеленчукови подправки 

(+2,9%), зрелия лук (+2,8%), картофите (+2,7%) и маслото 

(+2,6%). 

Стандарт, 16 февруари 2016 

Солиден ръст от 3,1% на икономиката 

през четвъртото тримесечие  
Българската икономика демонстрира солиден растеж през 

четвъртото тримесечие на 2015 година, показват 

експресните оценки на НСИ. Брутният вътрешен продукт 

(БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие на 

предходната година и с 0.8% спрямо третото тримесечие 

на 2015 година. Според експресните оценки на НСИ за 

четвъртото тримесечие на м.г. БВП в номинално 

изражение достига 23 977 млн. лева. Реализираната 

добавена стойност през този период е 20 728 млн. лeвa. 

По елементи на крайното използване най-голям дял в 

БВП заема крайното потребление (78.6%), което в 

стойностно изражение възлиза на 18 835 млн. лева. През 

четвъртото тримесечие на 2015 г. бруто 

капиталообразуването е 6 335 млн. лв. и заема 26.4% 

относителен дял в БВП. Крайното потребление 

регистрира положителен растеж от 2.5%. Бруто 

образуването на основен капитал отчита нарастване през 

четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното 

тримесечие на предходната година с 1.4%. Износът и 

вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 0.7 и 

1.7%. Външнотърговското салдо е отрицателно. 

Money.bg, 15 февруари 2016 

Средната работна заплата достига 937 

лева в края на 2015-а  
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна 

работна заплата в България e 915 лв. и нараства спрямо 

третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%, показват 

17.02.2016 

EUR/BGN 1.95583 

USD/BGN  1.75159   

GBP/BGN 2.52105   

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.02.2016  

 

ПЧИ: 96.7 млн. EUR през ноем. 2015 

 

Лоши и преструктурирани кредити 
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предварителните данни на НСИ. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2015 г. е 

902 лв., за ноември - 905 лв., и за декември - 937 лева. Икономическите дейности, в които е 

регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование” - със 

17.5%, „Операции с недвижими имоти” - с 6.9%, и „Финансови и застрахователни дейности”- с 

6.8%. През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.0% 

спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г.  

Money.bg, 15 февруари 2016 

Броят на депозитите се свива, но обемът им продължава да расте 
Броят на депозитите в банките у нас леко се свива в края на годината, но общият обем продължава 

да нараства, показват данните на БНБ. Според тях в края на декември общият брой на депозитите 

е 11.372 млн. броя, което е с 5.2% по-малко спрямо същия месец на 2014 г. Общият им размер e 

60.812 млрд . лева и нараства с 11.3% на годишна база при 4.5% годишен ръст в края на септември 

2015 година. В края на декември 2015 г спрямо края на предходното тримесечие броят на тези 

депозити се увеличава с 0.1%, а размерът им - с 5%. През последното тримесечие в банките са 

постъпили 69 нови депозита за над 1 млн. лв., с което общият им брой става 680. След затварянето 

на КТБ притежателите на влогове с незащитени по закон суми започнаха да ги раздробяват и 

депозират в различни институции. От юли 2015 г. обаче тенденцията се обърна и вече две поредни 

тримесечия има ръст на влоговете с над 1 млн. лв. в тях.  

Дневник, 12 февруари 2016 

Активите на пенсионните фондове прехвърлят 9 млрд. лв. за пръв път 

Активите на пенсионните фондове успяват да прехвърлят границата от 9 млрд. лв. за пръв път. 

Това се случва, след като пенсионноосигурителните дружества (ПОД) изпращат 2015 г. с 15% ръст 

на активите и приходите и с покачване на нетната печалба от 20%, показват изчисленията на база 

предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Към 31 декември 2015 г. общата 

сума на активите на пенсионните компании набъбва до 9,394 млрд. лв. По-малко от 12 месеца бяха 

нужни за нарастването на активите от 8 млрд. лв. до над 9 млрд. лв. Активите прекосиха прага от 8 

млрд. лв. през 2014 г., а още към края на септември 2015 г. сумата бе близка до 9 млрд. лв. Общите 

приходи на индустрията скачат с 15% до 169,9 млн. лв., а разходите – с 12,7% до 116,5 млн. лв. 

Така оперативната печалба възлиза на 53,5 млн. лв. Дружествата реализират положителен 

финансов резултат след данъчно облагане в размер на 48,658 млн. лв. Той е с една пета по-висок 

спрямо печалбата за 40,575 млн. лв., отчетена през 2014 г. 

investor.bg, 16 февруари 2016 

Общо 2180 нови жилища у нас през четвъртото тримесечие  
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в 

експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 661, а новопостроените 

жилища в тях са 2 180. Спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. сградите са с 59 по-малко, или с 

8.2%, а жилищата в тях намаляват със 115, или с 5%. От въведените в експлоатация новопостроени 

жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2015 г. със стоманобетонна конструкция са 

68.2%, с тухлена - 28.1%, с друга - 2.3%, и с панелна - 1.4%. Според разпределението на 

новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (73.3%), следвани от 

жилищните кооперации (12.7%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. се наблюдава 

увеличение само в броя на новопостроените сгради от смесен тип. Най-много жилищни сгради са 

въведени в експлоатация в областите Варна - 92 сгради с 374 жилища в тях, Бургас - 71 сгради с 

440 жилища, и Пловдив - 67 сгради с 294 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища 

с две стаи (38.5%), следвани от тези с три стаи (33.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и 

повече стаи – 4.2%. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото 

тримесечие на 2015 г. е 207.8 хил. кв. м, или с 2.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 

2014 г., докато жилищната площ намалява (с 8.0%) до 121.4 хил. кв. метра.  

profit.bg, 11 февруари 2016 
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Износът през 2015 г. е нараснал с 5.2 %  
През 2015 г. износът на стоки от България е нараснал с 5.2 на сто и е бил за общо 45.5 млрд. лв. 

През декември общият износ възлиза на 3.574 млрд. лв. и се увеличава с 4.4% спрямо същия месец 

на предходната година, показват данните на НСИ. През 2015 г. в страната са внесени стоки общо 

на стойност 51.7 млрд. лв., или с 1.1% повече спрямо 2014 година. През декември 2015 г. общият 

внос намалява с 2.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.292 млрд. лeвa. 

През изтеклата година износът на България за трети страни се увеличава с 0.6% спрямо 2014 г. и е 

в размер на 16.4 млрд. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, 

Русия, Македония, САЩ и Египет, които формират 53.9% от износа за трети страни. През 

декември 2015 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.2% спрямо същия месец на 

предходната година и е в размер на 1.413 млрд. лeвa. Вносът на България от трети страни за 2015 

г. намалява с 5.9% спрямо 2014 г. и е на стойност 18.4 млрд. лeвa. Най-голям е стойностният обем 

на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. През декември 2015 г. вносът на България 

от трети страни намалява с 8% спрямо същия месец на предходната година и е за 1.436 млрд. лeвa. 

Външнотърговското салдо на България с трети страни през изминалата година е отрицателно и е 

за 2.013 млрд. лeвa. През декември салдото с трети страни е отрицателно и е на стойност 23.2 млн. 

лeвa. 

Дневник, 10 февруари 2016 

Лек ръст при износа на България за трети страни  
С 0,6% спрямо се увеличава износът на България за трети страни през 2015 г. спрямо 2014 г. и е в 

размер на 16,4 млрд. лeвa. Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Сърбия, Руската 

федерация, бившата югославска република Македония, САЩ и Египет, които формират 53,9% от 

износа за трети страни. През декември експортът към трети страни се увеличава с 3,2% спрямо 

същия месец на предходната година и е в размер на 1,413 млрд. лeвa. Вносът на България от трети 

страни за 2015 г. намалява с 5,9% спрямо 2014 г. и е на стойност 18,4 млрд. лeвa. Най-голям е 

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

декември 2015 г. вносът на България от трети страни намалява с 8% спрямо същия месец на 

предходната година и е в размер на 1,436 млрд. лeвa. Външнотърговското салдо през 2015 г. е 

отрицателно и е на стойност 2,013 млрд. лeвa. 

econ.bg, 10 февруари 2016 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство, преработка и 

консервиране на месо и месни продукти", 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 Пилко ЕООД Разград 4 902 11 535 

2 Фермата АД София 4 912 6 895 

3 Брезово АД Брезово - Пд 4 496 4 527 

4 Кен АД Стара Загора 3 919 4 247 

5 Тер М ООД Пловдив 1 385 2 744 

6 Деликатес 2 ООД Житница - Пд 1 110 2 240 

7 Алианс Агрикол АЛАГ ООД Окоп 1 535 2 078 

8 Месокомбинат Ловеч АД Ловеч 903 1 927 

9 Биляна ООД Българско Сливово 1 683 1 729 

10 Димитър Маджаров 2 ЕООД Пловдив 398 1 341 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
http://www.beis.bia-bg.com/
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Трейс ще продължи с обратното изкупуване 

на акции и през 2016 г 

Трейс Груп Холд АД ще продължи с обратното изкупуване 

на акции и през тази година, коментира изпълнителният 

директор на пътния холдинг Мирослав Манолов 

Дружеството изпраща изключително успешна 2015 г., в 

която е отчетен 80% ръст на печалбата, а приходите от 

продажби възлизат на 240 млн. лв. За годината Трейс 

очаква ръст на приходите от 40-50%, тъй като предстои 

завършване на ключови проекти. Компанията ще участва и 

в предстоящите търгове за довършване на софийското 

метро. През годините Трейс се специализира именно в тази 

сфера от строителния бизнес, обясни Манолов. Процесът 

на обратно изкупуване на собствени акции ще продължи и 

през тази година, като срокът, който изтича след два 

месеца, ще бъде удължен. Към настоящия момент Трейс е 

изкупил близо 60 хил. свои акции. Излизането на външни 

пазари е сред приоритетите на компанията. Манолов 

посочи Сърбия като сериозно предизвикателство. В 

България компанията инвестира в по-слабо развити райони 

като Смолян, Плевен и Монтана.Днес акциите на Трейс 

поскъпнаха с 0,64% до 5,938 лв. и 143,7 млн. лв. пазарна 

капитализация. От началото на годината ценовият ръст е 

4%. 

investor.bg, 15 февруари 2016 

Интерком груп отправя търгово към 

акционерите на Явор АД за 0,24 лв. на 

акция 

Мажоритарният собственик Интерком груп ООД предлага 

да изкупи останалите акции на акционерите в дъщерното 

си Явор АД по цена от 0,24 лв. за ценна книга. За това 

съобщава търговецът на стоманени тръби, арматурно 

желязо и ламарина. Обект на отправеното от Интерком 

груп търгово предложение са 1 504 642 акции от капитала 

на дружеството, което оперира в сферата на 

строителството и недвижимите имоти. Книжата 

представляват близо 9,98% от капитала на варненското 

Явор АД. Цената е с 4 ст. по-висока от текущата пазарна цена на Явор АД. След последната сделка 

с дата 2 февруари една ценна книга на компанията струва 0,20 лв. За последните 12 месеца 

акциите на варненското предприятие губят 35,48% от стойността си след сключени 4 сделки и 

оборот от 56 062 лв. за периода. Пазарната капитализация на Явор АД е 3,016 млн. лв. Интерком 

груп ООД е основен акционер в Явор АД, като притежава около 90% от гласовете в общото 

събрание на дружеството.  

investor.bg, 12 февруари 2016 

 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот 08-13.02.2016  (лв.) 

Пазар Оборот 

Основен пазар 

Premium 409 779.27 

Standard 4 092 089.22 

АДСИЦ 280 454.26 

Общо оборот на 

БФБ 7 203 239.89 

 

BGREIT: 15.01.2016 – 16.02.2016

 

BGBX40: 15.01.2016 – 16.02.2016 

 

SOFIX: 15.01.2016 – 16.02.2016 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Изграждат нова индустриална 

зона в Дупница  

Ще бъде изградена нова индустриална зона. Тя 

ще се намира в Дупница. Заместник-

министърът на икономиката Любен Петров 

присъства на подписването на Меморандум за 

сътрудничество между „Национална компания 

индустриални зони" ЕАД и община Дупница. 

Той допълни, че документът е гарант за 

полагането на съвместни усилия на държавата 

и общината, за да бъде постигнат устойчив 

ръст на българската икономика и подобряване 

на жизнения стандарт на хората. Заместник-

министърът подчерта, че това ще създаде 

мотивация и за местния бизнес, което ще 

раздвижи местната икономика и ще създаде 

нови възможности за работа на хората. 

econ.bg, 17 февруари 2016 

Швейцарска компания строи 

завод в Монтана за 6 млн. лв.  

Швейцарската компания "Палемонтех" ЕООД 

започва строителство на производствена база в 

технологичния парк на Монтана. Това 

съобщиха от дружеството, което е 

специализирано в производство на метални и 

мрежести палети. Производствената база ще 

бъде изградена върху собствен терен от 30 

декара с първоначална застроена площ от над 

5600 кв. м. Инвестицията е 6 милиона лева, а 

разкритите нови работни места близо 100.   

"Палемонтех" ЕООД е швейцарска 

собственост, доставчик на компанията Max 

Urech Lager-und Fördertechnik. Компанията е 

сертифицирана съгласно изискванията на ISO 

9001:2008, продуктите притежават СЕ 

маркировка. В момента "Палемонтех" ЕООД 

разширява пазара си в цяла Европа.  

money.bg, 17 февруари 2016 

Арабски инвеститори искат 

старото летище край Малево 

Инвеститор от арабските страни проявява 

сериозен интерес към бившето летище край 

хасковското село Малево. Става въпрос за 

мулти милионна инвестиция, с която ще се 

построи огромна кравеферма и 

млекопреработвателно предприятие. Това 

Четири български области се 

класират в топ 5 на малките 

региони в Европа по ценова 

ефективност  
Четири български области попадат в топ 5 

на най-добрите „региони на бъдещето“ в 

класацията за малките области с най-

добра ценова ефективност в Европа, сочи 

изследването European Cities and Regions 

of the Future 2016/17, публикувано от fDi 

Magazine, което е част от медийната група 

на Financial Times. Това са Бургас, 

Пловдив, Русе и Стара Загора, които 

заемат съответно местата от второ до пето.      

econ.bg, 17 февруари 2016 

„Практикер” направи първа копка 

на нов хипермаркет в Пловдив  
В Пловдив започна изграждането на нов 

хипермаркет за дома и градината 

„Практикер“. Той ще замени 

съществуващия магазин, като предложи на 

жителите на града по-удобна локация, 

нова по-просторна и приветлива сграда с 

модерна концепция за подредба на 

продуктите и подобрено обслужване. 

Символичната първа копка направиха 

кметът на общината Иван Тотев и 

председателят на съвета на директорите на 

„Видеолукс холдинг” Тодор Белчев, след 

като бе отслужен тържествен водосвет. 

24 часа, 17 февруари 2016 

Благоевград иска да развива ски 

туризма  
Община Благоевград иска да стане 

собственик на ски зона „Бодрост - 

Картала" в Рила планина. Новината 

съобщи кметът Атанас Камбитов. 

Развитието на зимния туризъм е част от 

мегапроекта „Спортен Благоевград", който 

местната власт иска да реализира в 

областния център. Кметството ще поиска 

разширяване на ски центъра. Ще се спазят 

всички законови процедури, за да се 

получи разрешение от Министерството на 

околната среда и водите. 

Стандарт, 16 февруари 2016 
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съобщи в Хасково депутатът от ГЕРБ и областен лидер на партията Делян Добрев. В бъдещето 

предприятие ще се отглеждат десетки хиляди животни. Летището край Малево е било използвано 

от селскостопанската авиация. В последствие е прехвърлено на военното министерство. Пистите 

му са негодни за използване, поясни Добрев. Карго-терминал и производствен комплекс ще бъдат 

изградени на другия голям военен имот – бившата военна авиобаза край село Узунджово. 

kmeta.bg, 16 февруари 2016 

Премиерът нареди да се прекратят спорните търгове за "Хемус"  

Търговете за магистрала „Хемус“, които бяха спечелени в края на декември от обединения около 

„Джи Пи Груп” и „ПСТ Груп“, ще бъдат спрени. Премиерът Бойко Борисов е разпоредил на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Национална 

компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) незабавно да прекратят 

процедурите за избор на изпълнители на строителството на участъците от магистралата от 

Ябланица до разклона за Угърчин и оттам до разклона за Плевен и Ловеч. В средата на декември 

НКСИП публикува на сайта си решение за избора на двете обединения за изграждането на двата 

участъка от „Хемус“. Цената за строителството на магистралата обаче надвишава значително 

индикативната стойност – съответно 756,7 млн. лева спрямо 434 млн. лева.  

investor.bg, 16 февруари 2016 

Стартира изграждането на модерна фабрика за сухи строителни смеси в 

Индустриална зона "Марица" 
Кметът на Община "Марица" Димитър Иванов заедно с Александър Палчев, собственик на EURO 

MIX, направиха първа копка на нова модерна фабрика на територията на Индустриална зона 

"Марица", част от Тракия икономическа зона край Пловдив. Водещият български производител на 

сухи строителни смеси планира да разшири своите високотехнологични мощности, за да отговори 

на растящия пазарен интерес. Стойността на инвестицията в сграден фонд е почти 5 млн. лв. 

Свръхмодерни машини за над 15 млн. лв. ще осигурят разкриването на нови 100 работни места. 

Новото предприятие ще е с разгъната застроена площ 5000 кв. м. То ще е разположено на 

площадката на бивш бетонов център в землището на с. Царацово. Проектант е арх. Георги 

Стоянов, а главен изпълнител – строителна компания "Сиенит", дивелъпър на ТИЗ. Кметът 

Димитър Иванов приветства инвеститора и изрази задоволството си, че наред с многото 

международни компании, все по често родни производители избират Индустриална зона 

"Марица".  
Строителство Градът, 15 февруари 2016 

"Оптикс" с нов иновационен център за развойна дейност 
Австрийската Habau ще дострои газовата връзка с Румъния за 4,5 млн. евро 

Австрийската компания Habau е била избрана за изпълнител, който да довърши газовата връзка с 

Румъния, съобщи министър Теменужка Петкова. Срокът за изпълнение на проекта е 119 дни от 

сключването на договора, а стойността му - малко над 4,5 млн. евро. В момента тече 10-дневният 

срок за обжалване на процедурата и след това ще бъде подписан договорът с избрания 

изпълнител, обясни Петкова. Очакванията са, ако няма нови проблеми около финализирането на 

процедурата, връзката да бъде доизградена и въведена в експлоатация през втората половина на 

2016 година. Припомняме, че общата дължина на тръбопровода е 25 км, като от тях 15,4 км 

минават през българска територия, 7,5 км - през румънска и 2,1 км - под река Дунав. 

Максималният капацитет на интерконектора е 1,5 млрд. кубични метра газ годишно. По принцип 

тази газова връзка с Румъния няма реално да доведе до съществена диверсификация на доставките 

на газ за страната ни, а ролята ѝ е по-скоро да обезпечи сигурността в случай на криза.  
investor.bg, 12 февруари 2016 
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АНАЛИЗИ 

Моторът се задвижи 

Износът през 2015 г. е нараснал с 5.2% и за първи път в историята стойностният обем 

надхвърля 45 млрд. лв. 

Моторът на българската икономика – износът, влезе в обороти. Предварителните данни за 2015 г. 

показаха, че годишното нарастване е над 5.2% и за пръв път в историята надхвърли 45 млрд. лв. - 

двойно повече спрямо предкризисното ниво. Реално това е най-доброто представяне на 

българските експортни фирми за последните четири години. Но за да сме честни, трябва да кажем, 

че през 2012 г. статистиката отчете близо 10% покачване на стойностния обем на експорта. Тогава 

обаче ситуацията беше коренно различна - цените на суровините бяха с около 30% по-високи, а 

петролът сорт "Брент" три пъти по-скъп. Тоест факторът цена е бил водещ при формирането на 

общия стойностен обем за годината и съответно за постигането на растежа. 

Добра новина е и започналото преструктуриране на българския износ. Числата показват, че все 

още около 60% от общата стойност продължава да се държи от суровините (основно мед), но се 

вижда, че делът на продуктите на преработвателната промишленост започва да нараства. 

Статистиката за 2015 г. показва значително разделение между представянето в ЕС и извън него. 

Към държавите членки е отчетен ръст от над 8%, докато извън тази зона растежът клони към 

нулата. Но и тук може да открием добрата новина – от една страна, виждаме спадовете при 

основни търговски партньори като Турция, Русия, Сингапур, Обединените арабски емирства и 

Украйна. От друга обаче, виждаме забележителен ръст при Египет, САЩ, Сърбия, Македония и 

Китай, които почти успяват да компенсират. 

Защо растем 

Най-краткият отговор на този въпрос е: Защото ситуацията го позволи. През 2015 г. се съчетаха 

няколко позитивни фактора, а българските износители логично се възползваха от тях, за да 

произвеждат и изнасят повече. Ако разгледаме Европейския съюз, който купува две трети от 

българската продукция, ще видим, че добрите новини преобладават. Експресните данни на 

Евростат показаха, че икономиката на ЕС е нараснала с 2%, а безработицата е паднала до най-

ниското си ниво от 2009 г. Единната валута се обезцени с около 10% спрямо долара, което прави 

продукцията на държавите в ЕС по-конкурентна по света. Това означава, че те разполагат с повече 

ресурс, с който да купуват. Допълнителен доход остава и по линия на евиния петрол, който 

поевтиня с близо 45% през 2015 г. 

"На първо място причината износът да нарасне толкова са ниските цени на основните суровини. 

Особено нефтът. България е нетен вносител на петрол, който пък оказва влияние на изключително 

енергоемкото производство в страната", смята Иво Тодоров, изпълнителен директор на 

Асоциацията на българските износители (АБИ). Като допълнителен фактор за растежа той изтъква 

обезценяването на еврото, което повишава конкурентоспособността на износа. "И третото е, че 

българските износители вече се адаптираха и успяват да компенсират загубите на пазари в Русия и 

Украйна", добавя той. 

Данните на статистиката показват, че понижението в посока Русия е близо 25% за една година и за 

пръв път от пет години стойностният обем пада под 1 млрд. лв. Поради тази причина през 2015 г. 

страната загуби второто си място като най-голям партньор на България след Турция. Сега там се 

намира Китай. Азиатската държава изпитва сериозни икономически затруднения, но въпреки това 

е купила стоки за над 1 млрд. лв., а отчетеният годишен ръст е над 3%. Дори да приемем, че този 

един милиард не е толкова много (на фона на мащабите на държавата), косвените щети за 

българския износ от китайските несгоди могат да са големи. Част от българския експорт в посока 

Германия или Белгия например впоследствие се отправя към Китай. 

Данните за Белгия показват, че това единствената държава в ЕС от десетте ни големи търговски 

партньора, която отчита спад на износа (3.5% на годишна база). Това е почти изцяло по линия на 
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суровините, което представлява над 70% от цялата сума около 1.5 млрд. лв. По-голямата част са 

мед и медни изделия. Намалението е почти изцяло свързано с доставките на мед и медни изделия, 

което пък е следствие на обезценката на суровината на международните пазари с около 35% за 

година. Тук ключова роля играе медодобивното предприятие "Аурубис България", което изнася 

медни катоди до завода на компанията майка в Олен, Белгия. Впоследствие суровината се 

преработва и се изпраща в посока Азия, най-вече Китай. 

Според Иво Тодоров спад в посока държавите извън ЕС е нормален, тъй като фирмите са 

действали разумно и не са се впуснали в големи рискове на изток. "Европа си остава един сигурен 

и значително по-предвидим пазар. Въпреки дефектите на европейските икономики по-добре е да 

залагаш на сигурните пазари и да избягваш рисковете, които могат да ти донесат големи загуби", 

обяснява експертът. 

Трудни времена наоколо 

Освен Русия и Украйна, чиито икономически и геополитически проблеми не изглежда да се решат 

скоро, трудни времена изпитва и Турция. През последните месеци югоизточната ни съседка страда 

от отлив на туристи. В резултат на руското ембарго, терористичните атаки и конфликтите по 

границата със Сирия туристическият сектор, който представлява 11% от БВП, изпитва сериозни 

трудности. Доходите на хората през 2015 г. са 8.3% по-ниски от тези през 2014 г., а очакванията са 

за още свиване. По данни на турски медии само в Анталия, традиционният център на руския 

туризъм, се продават 410 хотела, 120 от тях 5-звездни. 

По линия на петрола България има проблеми и с търговията с Обединените арабски емирства, 

които загубиха голяма част от приходите си в бюджета и съответно свиха разходите си. 

Статистиката отчита и огромен спад на българския износ в посока Сингапур – близо 40% на 

годишна база. Дестинацията се използва основно при продажба на нефт и нефтопродукти за 

данъчни цели. 

По-добра структурата 

Разбивката по групи стоки показва, че поне като стойност делът на продуктите с по-висока 

добавена стойност към икономиката нараства. Така например продажбата на машини и 

оборудване се е увеличила с 12.5% на годишна база и вече надхвърля 6.3 млрд. лв. При останалите 

готови продукти на преработващата промишленост има нарастване с над 6% до рекордните 11.5 

млрд. лв. 

По подобен начин стоят нещата и при държавите извън ЕС. При първата група статистиката 

отчита 20% ръст, а при втората – 11%. Преориентирането е видимо. Експортът на суровини пада с 

близо 10%, което е основният продукт, който България изнасяше досега за Китай например. С над 

20% потъват горивата и маслата. 

Най-добрите новини идват от Германия, в посока на която изнасяме най-много продукция. 

Националната статистика все още не е дала разбивка за държавите в ЕС към декември, но данните 

към ноември също са обнадеждаващи. През 2015 г. в посока Германия е отчетен ръст от над 9% до 

рекордните 5.3 млрд. лв. Ако темповете са се запазили и през последния месец, можем да станем 

свидетели на надхвърляне на над 6 млрд. лв. износ в посока Германия. През 2014 г. беше 

достигнато общо ниво от 5.2 млрд. лв. Разбивката показва, че износът на суровини заема около 

15% от износа. Останалото е основно преработена продукция, която добавя стойност към 

икономиката. 

Според Иво Тодоров обаче не бива да гледаме на износа на суровини като на нещо непременно 

лошо. "Това е нормално предвид настоящото състояние на нашата индустрия", смята той. За него е 

нормално преориентирането от суровини към производство да става постепенно. "Много е трудно 

в краткосрочен план да пренастроиш производствените мощности и групите стоки, които 

продаваме, да се променят коренно", смята експертът. 

С излизането на данните за ЕС към края на декември ще се види, че всички държави от топ 10 на 

пазарите за България вече купуват продукция за над 1 млрд. лв. И това при много ниски нива на 
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инфлация, а в някои държави дори дефлация. Двуцифрени ръстове се отчитат при 

Великобритания, Полша и Испания. Близо до 10-те процента пък са Холандия, Италия и Румъния. 

Дори Гърция, която преживя динамична година, отчита ръст на вноса от България. Според 

експерти тук роля играе фактът, че вече има много гръцки фирми с регистрация у нас. Те 

произвеждат тук, а впоследствие внасят в страната си. 

Какво ни чака 

"Рисковете през 2016 г. са много", смята Иво Тодоров. Според него те са основно по линия на 

геополитическата ситуация. "Проблеми може да имаме, ако се задълбочи кризата в Украйна, 

санкциите в Русия, а терористичната активност в Европа и света като цяло допълнително може да 

влоши нещата", смята Тодоров. Той обаче е на мнение, че ако това влошаване не е толкова 

драматично, експортът ще отчете ръст и през следващата година, макар и по-малък. 

В зимната си икономическа прогноза Европейската комисия също очаква износът на България да 

продължи да расте и дори да надмине вноса като стойност. Факторите за това са нарастващото 

търсене от държавите в ЕС. Също така експортната индустрия ще получи положителен импулс от 

слабото евро, което ще подпомогне продажбите към държавите извън съюза. 

Капитал, 15 февруари 2016 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ 

КОГА: 25-26.02.2016 

КЪДЕ: хотел "Бест Уестърн Сити", София 

 EMPLOYER BRANDING MASTERCLASS 

КОГА: 18.03.2016 

КЪДЕ: Хотел Експо София, София 

 ИЗЛОЖБА ЕЕ И ВЕИ 

КОГА: 05-07.04.2016 

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