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меТодологияТа 
класацията „дневник 100“ е 
съставена на база 5 критерия, 
които участват с равно тегло 
при формиране на крайния ранг 
- общи приходи, ръст на общи-
те приходи, пазарна капита-
лизация, ликвидност и рента-
билност (марж на печалбата). 
Първоначално всички търгува-
ни компании на борсата (над 
300) бяха подредени по отдел-
ните критерии, което отреди 
ранга им - за първо място 1-ви 
ранг и след това бяха претегле-
ни, като компанията с най-ни-
сък ранг стана на първо място. 
След основната класацията 
подредихме компаниите между 
отделните критерии, но само 
между класираните компании, 
като са елиминирани позиции-
те им на база всички търгува-
ни дружества. 

извън пеТТе 
КриТерия 
Подредени са и компаниите по 
размер на нетната им печалба, 
ниво на корпоративно упра-
вление, както и класиране на 
15-те най-добри дружества със 
специална ивнестиционна цел 
за недвижими имоти.

Същите герои 
с разменени 
позиции
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Преди да започна да пиша този 
текст, се върнах малко повече от 
година назад. Интересно ми беше да 
си припомня какви бяха очаквания-
та и настроенията на мениджъри, 
анализатори и брокери за 2008 г. Те се 
движеха от лек песимизъм до умерен 
оптимизъм за това, което трябваше 
да се случи на борсата през 2008 г. 
Излъгани ли останаха очакванията на 
експертите или просто са се стра-
хували за най-лошото. А то реално 
дойде - от борсата бяха изтрити 
около 80% през миналата година кое-
то не се покри с нито една прогноза. 
Истината обаче, е че като си растял 
с пъти през последните години, някак 
е трудно да си представиш, че почти 
всико ще изчезне толкова бързо. Преди 
около година думата криза почти не 
се споменаваше. В новите прогнози, 
които ще намерите и вие на следва-
щите страници, думата се споменава 
доста по-често. Самите настроения 
пък този път гравитират от умерен 
песимизъм до прерпазлив отпимизъм. 

какво показа класацията

Но въпреки кризата борсата и ком-
паниите, които са търгувани на нея, 
са тук. Затова за трета поредна 
бизнес екипът на "Дневник" направи 
класацията на най-добрите 100 ком-
пании, търгувани на борсата. Какво 
ни показа поредната класация на 
най-добрите. Че героите си остават 
почти едни и същи, само с разменени 
позиции. Показа ни, че пазарът обича 
новите дружества и за тях винаги 
са запазени първите позиции - след 
първичното си предлагане през 2007 
г. „Енемона“ направи борсовия си 
дебют в началото на 2008 г. и влиза в 
класацията директно на 7-ма позиция. 

Подобна е и ситуацията с "ЦБА Асет 
мениджмънт", която е на завидното 
32 място. Класацията ни показа, че не 
малка част от мениджъртие продъл-
жават да се заснимават с дейности 
извън основните на компаниите им, 
което им носи еднократни ефекти в 
отчетите. За поредна година обаче 
екипът на изданието реши да ги запа-
зи при взимането на общите прихо-
ди поне по две причини. Първата я 
описах и миналата година - на фона на 
развиващата се българска икономика 
паралелно с динамиката на финансо-
вия и имотните пазари е добре да се 
отчетат и еднократните ефекти, 
тъй като те често стоят и в осно-
вата на представянето на акциите 
на компанията. Ако "Петрол" не 
беше продал свои бензиностанции на 
"Лукойл България" за няколкостотин 
милиона лева, капитализацията му 
можеше и да не скочи двойно. Втора-
та причина да запазим еднократните 
ефекти е, че за много компании е дос-
та трудно да се определи точният 
им размер и откъде идват те. Това е 
най-малкото заради нивото на корпо-
ративно управление и начина, по-кой-
то разкриват финансова информация. 
И като говорим за последното, по вре-
ме на криза то се превръща в основен 
фактор за оцеляване на компанията. 
Ще оставя без коментар факта, че 
участниците тази година в анкета-
та за добро коропративно управление 
са наполовина. Причината е, че все 
повече от тях намират все по-малко 
компании, които да класират.
Дневник 100 е и в интернет. Там ще 
намерите още кои са най-добрите 
компании според част от финансова-
та общност. 

www.dnevnik.bg/top100
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Финална класация

2008 2007 код компания сектор краен ранг

1 2 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка АД-София Банки и финанси 23.00

2 62 3NB  Неохим АД-Димитровград  Химия 24.00

3 45 5PET Петрол АД-София Горива 24.20

4 3 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София Банки и финанси 27.20

5 7 6C4 Химимпорт АД-София Холдинг – банки и финанси, 
търговия, производство 27.40

6 4 5MB Монбат АД-София Батерии и акумулатори 29.80

7 - E4A Енемона АД-Козлодуй Енергетика, строителство 30.20

8 68 T43 Зърнени Храни България АД-София Търговия със зърно, биогорива 30.60

9 5 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София Банки и финанси 31.40

10 33 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна Ремонт на кораби 33.20

11 10 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София Банки и финанси 35.60

12 6 3JR Софарма АД-София Фармацефтика 36.40

13 44 6EG Енергоремонт Холдинг АД-София Холдинг – енергетика 37.40

14 11 6H2 Холдинг Пътища АД-София Холдинг – инфраструктура 38.40

15 47 4I8  Индустриален Капитал Холдинг АД-София  Холдинг 42.60

16 38 4O1  Проучване и добив на нефт и газ АД-София  Добивен 44.20

17 8 6K1 Каолин АД-Сеново Добивен 44.80

18 23 5BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе Транспорт 47.00

19 28 4DR Дружба стъкларски заводи АД-София Производство на стъклени изделия 51.00

20 40 6S7 Синергон Холдинг АД-София Холдинг – търговия, туризъм 51.80

21 1 4EH Еврохолд България АД-София Холдинг – финанси, автомобили, 
производство 52.00

22 18 4ID Индустриален Холдинг България АД-София Холдинг – корабостроене,  
индустрия 53.00

23 13 5EC ТБ Сибанк АД-София Банки и финанси 55.40

24 14 SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч  Електроинструменти 57.20

25 22 6AB Албена АД-к.к. Албена Туризъм 57.60

26 55 4BI ЗАД Булстрад-София Застраховане 57.80

27 - SO5 Софарма трейдинг АД-София Търговия с лекарства 59.20

28 30 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Машиностроене 60.00

29 - 5BP Билборд АД-София Реклама 60.20

30 65 6AR Арома АД-София Козметика 63.80

31 - A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агробизнес 64.60

32 - C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново Търговия на дребно 65.60

33 32 6D3 Девин АД-Девин Храни 65.80

34 96 4PN Петър Караминчев АД-Русе Химия 66.00

35 15 5SR Стара планина Холд АД-София Холдинг – машиностроене,  
текстил 66.60

36 20 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Холдинг – текстил 67.00

37 52 3TV Топливо АД-София Търговия 67.20

38 36 T57 Трейс груп холд АД-София Холдинг – инфраструктура 67.20

39 26 52E Елхим Искра АД-Пазарджик Акумулатори и батерии 69.40

40 24 55B Благоевград-БТ АД-Благоевград Производство на цигари 70.20

41 60 3Z9 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Производство на храни 72.60

42 63 4IN Инвестор.БГ АД-София Инернет бизнес 73.40

43 46 6S2 САФ Магелан АД-София Търговия с храни 74.40

44 - MKX Меком АД-София Производство на храни 74.60

45 49 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна Туризъм 77.20

46 21 4F6 Фазерлес АД-Силистра Дървообработване 77.40

47 - 4D8 ХД Дунав АД-Враца Холдинг 78.00

48 76 55E Елпром-ЗЕМ АД-София Елктродвигатели и  
хидрогенератори 78.00

49 17 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Холдинг – туризъм 79.40

50 31 5ORG Оргахим АД-Русе Бои и химикали 80.40

дневник 100  
- часове преди 
кризата

корпоративна 
търговска банка 
оглави класацията 
в последните добри 
времена за компаниите

в В годината, в която дойдоха 
първите предвестници на 
кризата в България, а мечият 

пазар помете почти всичко на борса-
та статуквото в класацията за 
най-добрите публични компании се 
промени значително. Причината обаче 
е все още във фактори, които са чисто 
конюнктурни и типични за местния 
пазар и бизнес. Изминалата 2008 г. 
беше много лоша за борсата - тя 
изгуби около 80% от стойността си. 
Годината обаче беше добра за компа-
ниите. Повечето от тях съумяха да 
запазят темпа си на нарастване на 
приходите и нормите на печалбата. 
Проблемите, свързани с кризата, 
започнаха да се появяват едва в 
четвъртото тримесечие на 2008 г. и 
годишните отчети на дружествата, 
както и самата класация „Дневник 
100“ отразяват все още добрите 
времена за българския бизнес - часове 
преди кризата  да навлезе с пълна сила 
в България. 
Вторият от 2007 г. Корпоративна 
търговска банка се изкачва на първо 
място през 2008 г. Стабилното пред-
ставяне на банката при отделните 
критерии на класацията оформи добър 
краен ранг, което я постави на лидер-
ската позиция, въпреки че финансова-
та институция не зае нито едно пър-
во място в отделните подреждания. 
Компаниите, които окупират челата 
при някои от критериите, не успяха да 
се преборят за първо място в генерал-
ното класиране заради значително 
изоставане при друг от критериите.  
Еднократните ефекти от продажби 
на активи и преструктуриране на 
бизнес повлияха и на тазгодишната 
класация. Неатрактивният за играчи-
те през последните години „Петрол“, 
напомни за себе си през 2008 г. след 

Тодор Тодоров
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Финална класация

2008 2007 код компания сектор краен ранг

51 61 57B Булгартабак-холдинг АД-София Холдинг – тютюни 80.80

52 25 5IC ЗД Евро инс АД-София Застраховане 82.40

53 27 5BT Българска телекомуникационна компания АД-София Телекомуникации 82.40

54 74 5MA Медика АД-София Медицински материали 83.00

55 72 3ZL Златни пясъци АД-Варна Туризъм 84.60

56 92 6SO София Комерс-Заложни къщи АД-София Финанси – заложни къщи 84.60

57 - 4OE Биоиасис АД-София Търговия с медицински материали 85.60

58 41 5T3 Корпорация за технологии и иновации Съединение 
АД-София Холдинг 86.00

59 77 6L1 Ломско пиво АД-Лом Производство на бира 86.40

60 - 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна Туризъм 87.00

61 43 6AM Алкомет АД-Шумен Алуминиеви изделия 87.60

62 54 5MC София Мел АД-София Производство на храни 87.80

63 70 5EO Етропал АД-Етрополе Продукти за медицината 88.40

64 16 5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена Холдинг – туризъм, текстил 89.00

65 - 5EB Юрокапитал Битекс АД-София Строителство и проектиране 89.80

66 - 59X Унифарм АД-София Продукти за медицината 89.80

67 12 5MY Мостстрой АД-София Инфраструктура 90.20

68 83 51P Полимери АД-Девня Химия – хлор, основи, киселини 90.40

69 90 53B Биовет АД-Пещера Продукти за ветеринарна медицина 90.60

70 73 3MZ Свилоза АД-Свищов Химия – целулоза 92.00

71 - 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София Холдинг 92.20

72 59 4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол Машиностроене 92.20

73 67 4BJ Българска роза-Севтополис АД-Казанлък Лекарствени субстанции 95.00

74 100 4V5 Варна-плод АД-Варна Холдинг – търговия 95.80

75 97 4VD Видахим АД-Видин Производство на гумени изделия 97.20

76 - SPV Спарки АД-Русе Електроинструменти 97.40

77 58 59C  Чугунолеене АД-Ихтиман  Чугунени изделия 98.00

78 71 6D5 ЗАД ДЗИ-София Застраховане 98.00

79 9 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали Цветна меалургия 98.60

80 - 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив Холдинг 98.60

81 - 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София Холдинг – цигари 99.00

82 - 45W Уеб Медия Груп АД-София Интернет бизнес 99.20

83 37 3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас Строителство и проектиране 99.40

84 99 4KU Каучук АД-София Транспортни ленти 99.80

85 29 4PX Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Опаковки за цигари и храни 101.60

86 51 57E ЕМКА АД-Севлиево Кабели 102.00

87 - 5MS Медийни Системи АД-Стара Загора Електроника 102.40

88 - 59W Балкан проджекти мениджмънт АД-София Проиводство и търговия с  
химически продукти 102.40

89 - 6AN Асенова крепост АД-Асеновград Производство продукти от  
полиестер 102.60

90 - 3JH Сердиком АД-София Туризъм 104.40

91 50 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир Машиностроене 104.60

92 56 4L5 Лесопласт АД-Троян Дървообработване 105.20

93 66 3JU София-БТ АД-София Производство на цигари 106.00

94 - 58B Завод за хартия-Белово АД-Белово Хартиени изделия 106.20

95 - 3ZB София Хотел Балкан АД-София Туризъм 106.60

96 - 4MO Машстрой АД-Троян Машиностроене 106.80

97 - 6SP Специализирани Бизнес Системи АД-София Информационни технологии 106.80

98 - 3U9  Унипак АД-Павликени  Хартиени изделия 107.00

99 - 4HI Хидроизомат АД-София Строителни материали 110.20

100 - 4DP Деспред АД-София Транспорт и спедиция 113.80

като продаде част от активите си на 
„Лукойл България“. Това го изведе доста 
напред в критериите приходи и ръст 
на приходите. Сделката привлече и ин-
тереса на играчите и спекулантите и 
това повиши значително и пазарната 
му капиктализация, което превърна 
акциите му и в едни от малкото пече-
ливши на 2008 г. Всичко това отреди 
второто място на дистрибутора на 
горива. Окрупняването на зърнения 
бизнес на групата около „Химимпорт“ 
в „Зърнени храни България“ изстреля 
компанията също на предни позиции. 
Лидерът от миналогодишната класа-
ция „Еврохолд България“ обаче се връща 
20 места назад. Причината - отново 
еднократните ефекти. През 2007 г. 
окрупянването на застрахователния 
бизнес го изтласка напред, но година 
по-късно липсата на ефекти извън 
основната дейност го върна назад. На 
фона на развиващата се икономика, 
финансовия и имотния сектор едно-
кратните ефекти са нещо нормално 
за бизнеса и отчитането им в класа-
цията отразява по-ясно реалността 
на развиващ се пазар като българския. 
Продажбите на активи обаче изиграха 
лоша шега на някои компании. Заради 
тях през 2007 г. намериха място в 
класацията, но през 2008 г. ги няма - 
пример за това е „Явор“ – Варна.
Ако се махне еднократният ефект 
при „Петрол“ и изненадата „Неохим“, 
челото на „Дневник 100“ отново е 
доминирано от финансовите компа-
нии и сините чипове от търговския и 
енергийния сектор.   
Дебютантите пък за поредна годи-
на показаха, че първите редове са 
запазени за тях.  „Енемона“ стъпи на 
борсата в началото на 2008 г. и при 
първото й участие в „Дневник 100“ зае 
7-мо място.  

за целТа  
на КлаСацияТа
Взети са всички консолиди-
рани отчети на публични-
те компании, предадени до 
края на март 2009 г. отче-
тите са неодитирани, а за 
тези, които нямат какво 
да консолидират и имат 
значителни разминавания 
с одитираните данни, са 
взети последните. Броят на 
сключените сделки и пазар-
ните капитализации за 2007 
и 2008 г. са предоставени от 
Българска фондова борса.
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Цветан Василев
председател на надзорния съвет на 
корпоративна търговска банка

Как да си обясним, че във времена, 
когато банките причиниха светов-
на финансова криза, една българска 
кредитна институция успява да 
стане най-добрата публична компа-
ния на БФБ за 2008 г.?
Банките са кръвоносната система на 
икономиката, те са моторите, които 
я движат. Проблемите им са проблеми 
на икономиката и обратно. Корпо-
ративна търговска банка беше една 
от малкото компании, които бяха 
честни и почтени към миноритар-
ните си акционери. Резултатите на 
институцията я поставят и в доста 
по-привилегировано положение спрямо 
другите дружества на борсата. 

данните за сектора за първото 
тримесечие показват влошаване 
на резултатите като цяло? Как да 
приемаме този сигнал?
Нашата банка е изключение от тази 
група. Освен ръст на депозитите има-

ме и много добри финансови показате-
ли - по възвръщаемост на активите 
и собствения капитал сме в пъти 
спрямо конкурентите ни на пазара. 
Важна е и структурата на финансо-
вия резултат - нетният ни доход от 
лихви е много висок, което означава, че 
банката работи добре в едни трудни 
условия. Нормално е за сектора като 
цяло при настоящите икономически 
реалности да има спад на активите. 
Повечето от институциите бяха 
заложили на банкирането на дребно 
и точно те са най-потърпевши сега. 
Най-вероятно тази тенденция при 
тях ще се задълбочи. Специално при 
нас това няма да се случи - стратегия-
та ни винаги е била различна и винаги 
сме инвестирали в проекти и сектори, 
които считаме за по-перспективни. 

Кои са най-перспективните секто-
ри сега?
Повтарям ги често. Ние залагаме на 

инфраструктурни проекти - такива, 
които имат осигурено финансиране. 
Това става за сметка на проекти за 
недвижими имоти и строителство, 
които сега носят най-голям отрица-
телен принос на кредитните инсти-
туции.

добрите финансови резлутати ли 
накараха оманския фонд да плати 
за акциите на банката над 50% 
премия върху цената им и то във 
време на невиждана глобална фи-
нансова криза? 
Вероятно и те. За да се вземе едно 
такова решение, са повлияли добри-
те резултати, но не само. На тях им 
допадна много и мениджмънтът. Фо-
кусирането върху определени стра-
тегически направления и бягството 
от масовката също бяха важни фак-
тори. Оманците взеха решението си 
да инвестират в нас през октомври-
ноември миналата година, когато 

в края на 2010 г. акциите ни 
може да струват над 120 лв. 
интервюто взе Чавдар Първанов

Корпоративна търговска банка се прид-
вижи две места напред в подреждането 
за година и оглави третото издание на 
„дневник 100“. Банковият сектор в Бъл-
гария остана стабилен и предпазен от 
токсичните активи, отровили големи-
те и мощни финансови институции по 
света. КТБ пък постигна добър ръст на 
финансовите си резултати в трудни за 
кредитните институции времена, като 
успя да повиши стойността си по почти 
всички свои ключови показатели.
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бурята на световните финансови 
пазари беше най-силна. Относно пре-
мията не считам, че котировките на 
компанията на борсата отговарят 
на реалната й стойност. Нашата 
банка, както и другите кредитни 
институции определено са подцене-
ни. Не мога да разбера поведението 
на миноритарните акционери, които 
и в момента включително продават 
акциите на КТБ на цена 50-60% по-ни-
ска от тази, на която беше сключена 
сделката с фонда. В крайна сметка 
тази сделка е бенчмарк за стойност-
та на компанията. За мен цената на 
акциите на банката е някъде около и 
над цената на транзакцията. Убеден 
съм, че ако постигнем целите си, а 
както вървим, нещата отиват на-
там, нормално ще е към края на 2010 г. 
акциите ни да струват над 120 лв. 

Част от анализаторите наистина 
посочват, че сделката на оманците 
е доказателство за подценеността 
на сектора. други обаче твърдят, 
че това не е пазарна операция и че в 
нея са калкулирани крупни интере-
си в енергетиката и инфраструк-
турата...

На втория тип анализатори бих им 
препоръчал да продължават да анали-
зират по този начин. Не знам кой им 
вярва. Аз лично не. 
Какви са очакванията на оманския 
фонд по отношение на възвръщае-
мостта на инвестицията им - обик-
новено инвеститори от този ранг 
търсят висока възвръщаемост от 
порядъка на 20-40% на годишна база?
Фондът е дългосрочен инвеститор. 
Разбира се, очакванията им за възвръ-
щаемостта са двуцифрени, нормално 
е. Смятам, че трендът в световен ма-
щаб ще се обърне. Възстановяване на 
котировките на акциите от рода на 
3 пъти счетоводната им стойност, 
което беше нормално преди, ще озна-
чава за тях доходност от над 30% на 
година за следващите 3-4 години. При 
възвръщаемост на активите от 2.7% 
за нашата банка спрямо средно един 
за европейските банки, закономерно е 
цената на сделката да бъде в пъти от 
счетоводната стойност. 

Какво ще се промени в бизнеса в сек-
тора слез тази криза?
Мисля, че една от насоките на разви-
тие ще бъде връщане към по-класи-

ческия тип банкиране - проектното 
финансиране, нещо, което е характер-
но за периода от средата на миналия 
век до 70-те години. Ще има по-малки, 
но гъвкави банки, които ще кредити-
рат ad hoc отделни проекти. Това е 
нещо, което се опитваме да правим в 
Корпоративна банка. 

Какви са предвижданията ви за бъл-
гарската икономика?
Очаквам като страна в периферията 
да бъдем от по-малко засегнатите по 
ред причини, но преди всичко заради 
значително по-малките размери на па-
зарния бум при имотите. Любопитно 
е, че кризата влияее положително на 
един остър за нас проблем - хронични-
ят дефицит по текущата сметка. Той 
намалява, което не е толкова негатив-
но, стига, разбира се, последвалия от 
това спад на икономическия растеж 
да можем да го компенсираме с нещо 
друго. 

Кое ще е това нещо, което ще върне 
икономическия растеж?
Повтарял съм го няколко пъти. Това са 
държавните поръчки и инвестиции и 
европейските структурни фондове.  
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Приходи

2008 2007 код компания сектор 2008 
(хил. лв.)

2007 
(хил. лв.)

Промяна 
%

1 1 6C4 Химимпорт АД-София Холдинг – банки и финанси, търговия, 
производство 4 978 824 2 343 490 112.45

2 4 5PET Петрол АД-София Горива 1 952 010 1 400 433 39.38

3 3 5BT Българска телекомуникацион-
на компания АД-София Телекомуникации 1 039 146 1 041 451 -0.22

4 7 3JR Софарма АД-София Фармацефтика 465 149 366 581 26.88

5 6 4EH Еврохолд България АД-София Холдинг – финанси, автомобили,  
производство 413 227 368 281 12.20

6 9 5F4 ТБ Първа Инвестиционна 
Банка АД-София Банки и финанси 407 856 331 724 22.95

7 8 6S7 Синергон Холдинг АД-София Холдинг – търговия, туризъм 404 102 351 920 14.82

8 5 57B Булгартабак-холдинг 
АД-София Холдинг – тютюни 356 689 392 795 -9.19

9 - SO5 Софарма трейдинг АД-София Търговия с лекарства 335 230 263 396 27.27

10 10 3TV Топливо АД-София Търговия 312 889 288 155 8.58

11 17 3NB  Неохим АД-Димитровград  Химия 293 868 191 032 53.83

12 11 6D5 ЗАД ДЗИ-София Застраховане 293 432 275 277 6.59

13 18 4BI ЗАД Булстрад-София Застраховане 241 716 196 390 23.07

14 12 6AM Алкомет АД-Шумен Алуминиеви изделия 227 298 253 907 -10.48

15 15 5DOV Доверие Обединен Холдинг 
АД-София Холдинг – текстил, 218 058 200 157 8.94

16 16 4DR Дружба стъкларски заводи 
АД-София Производство на стъклени изделия 216 357 199 245 8.58

17 14 55B Благоевград-БТ 
АД-Благоевград Производство на цигари 207 329 228 605 -9.30

18 20 6H2 Холдинг Пътища АД-София Холдинг – инфраструктура 200 050 149 257 34.03

19 44 T43 Зърнени Храни България 
АД-София Търговия със зърно, биогорива 195 663 43 909 345.61

20 19 4ID Индустриален Холдинг 
България АД-София Холдинг – корабостроене, индустрия 173 213 169 785 2.01

21 22 5EC ТБ Сибанк АД-София Банки и финанси 171 801 129 179 32.99

22 21 5MB Монбат АД-София Батерии и акумулатори 165 266 141 547 16.75

23 13 5OTZ Оловно цинков комплекс 
АД-Кърджали Цветна меалургия 164 574 250 180 -34.21

24 25 6K1 Каолин АД-Сеново Добивен 148 956 125 592 18.60

25 - E4A Енемона АД-Козлодуй Енергетика, строителство 141 958 97 317 45.87

26 76 4I8  Индустриален Капитал 
Холдинг АД-София  Холдинг 135 886 14 040 867.84

27 26 4CF ТБ Централна кооперативна 
банка АД-София Банки и финанси 134 878 115 878 16.39

28 23 5ORG Оргахим АД-Русе Бои и химикали 131 128 128 101 2.36

29 33 6C9 ТБ Корпоративна търговска 
банка АД-София Банки и финанси 129 400 88 761 45.78

30 27 6AB Албена АД-к.к. Албена Туризъм 126 310 128 032 -1.34

31 24 T57 Трейс груп холд АД-София Холдинг – инфраструктура 115 413 132 257 -12.73

32 31 5BN ТБ Българо-Американска 
Кредитна Банка АД-София Банки и финанси 114 671 92 993 23.31

33 - C81 ЦБА Асет Мениджмънт 
АД-Велико Търново Търговия на дребно 109 621 45 012 143.53

34 28 53B Биовет АД-Пещера Продукти за ветеринарна медицина 104 182 105 565 -1.31

35 29 5SR Стара планина Холд АД-София Холдинг – машиностроене, текстил 92 697 100 402 -7.67

36 34 3Z9 Захарни заводи АД-Горна 
Оряховица Производство на храни 88 907 78 373 13.44

37 32 3JU София-БТ АД-София Производство на цигари 84 757 89 604 -5.40

38 30 5IC ЗД Евро инс АД-София Застраховане 83 336 71 555 16.46

39 35 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Машиностроене 82 199 76 267 7.77

40 36 SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч  Електроинструменти 78 410 72 794 7.71

41 - MKX Меком АД-София Производство на храни 77 285 67 730 14.10

42 - A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агробизнес 75 744 52 211 45.07

43 40 6D3 Девин АД-Девин Храни 69 208 54 432 27.14

44 43 3MZ Свилоза АД-Свищов Химия – целулоза 69 008 53 782 28.31

45 52 5ODE Кораборемонтен завод Одесос 
АД-Варна Ремонт на кораби 64 998 42 706 52.19

46 38 5MC София Мел АД-София Производство на храни 64 912 63 648 1.98

47 63 6EG Енергоремонт Холдинг 
АД-София Холдинг – енергетика 64 401 30 460 111.42

48 61 6S2 САФ Магелан АД-София Търговия с храни 59 823 31 854 87.80

49 51 4VD Видахим АД-Видин Производство на гумени изделия 57 400 43 303 32.55

50 50 5BR Параходство Българско речно 
плаване АД-Русе Транспорт 57 222 45 660 25.32

еднократни 
игри

п
Продажбата на активи и 
генериране на приходи от 
еднократни ефекти често се 

оказва любима игра за собствениците 
и мениджърите (в повечето случаи 
едни и същи) на публичните компании. 
В предходната класация те определя-
ха не една или две позиции, подобна е 
ситуацията и в тази. През 2007 г. 
еднократният ефект от окрупнява-
нето на застрахователния бизнес 
изстреля „Еврохолд България“ на първа 
позиция в общата класация. През 2008 
г. продажбата на активи пък се оказа 
ключов фактор за подреждането в 
крайната класация и при тази по 
приходи. 
Благодарение на  продажбата на 70 
бензиностанции и петролна база в 
София „Петрол“ удържа безпроблемно 
второто си място с приходи от близо 
2 млрд. лв. Компанията се възползва 
от предимствата на мащабната си 
материална база, за да генерира зна-
чителен приходен поток, което обаче 
не гарантира подобно бъдещо пред-
ставяне, ако дружеството не подобри 
ефективността си. Въпреки липсата 
на еднократни ефекти обаче едва ли 
има кой да бутне „Химимпорт“ от 
първото място. Ако се вземе абсо-
лютната стойност на приходите 
на холдинга, те формират 7.5% от 
БВП. Основна част от тях обаче се 
формират от разлики във валутните 
курсове, които са от двете страни 
на отчета за приходи и разходи.  С 
тези си постъпления „Химимпорт“ 
изтласка далеч зад себе си Българска 
телекомуникационна компания и влез-
лия в съдебна процедура за обявяване 
в несъстоятелност „Кремиковци“, 
което го извади и от класацията.
Не може да не направи впечатление и 
голямото увеличение в приходите на 
„Индустриален капитал холдинг“ Това 
се дължи на решението на дружество-
то да консолидира в резултатите 
си и тези на „М+С Хидравлик“, ЕМКА 

Татяна ПунЧева

приходи
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Приходи

2008 2007 код компания сектор 2008 2007 Промяна
(хил. лв.) (хил. лв.) %

51 37 57E ЕМКА АД-Севлиево Кабели 56 189 65 866 -14.69

52 49 51P Полимери АД-Девня Химия – хлор, основи, киселини 50 258 48 649 3.30

53 57 4O1  Проучване и добив на нефт и 
газ АД-София  Добивен 49 919 37 239 34.05

54 47 3ZL Златни пясъци АД-Варна Туризъм 48 805 51 892 -5.94

55 41 4L5 Лесопласт АД-Троян Дървообработване 47 919 55 063 -12.97

56 55 59C  Чугунолеене АД-Ихтиман  Чугунени изделия 47 783 36 875 29.58

57 46 4PX Пловдив-Юрий Гагарин БТ 
АД-Пловдив Опаковки за цигари и храни 46 923 52 211 -10.12

58 48 4HE Хидравлични елементи и сис-
теми АД-Ямбол Машиностроене 45 500 48 975 -7.09

59 - SPV Спарки АД-Русе Електроинструменти 40 477 66 016 -38.68

60 82 5T3 
Корпорация за технологии 
и иновации Съединение 
АД-София 

Холдинг 39 790 43 960 -9.48

61 46 6AR Арома АД-София Козметика 39 483 35 670 10.68

62 - 58B Завод за хартия-Белово 
АД-Белово Хартиени изделия 37 680 35 387 6.47

63 58 52E Елхим Искра АД-Пазарджик Акумулатори и батерии 36 504 35 315 3.36

64 - 6AN Асенова крепост 
АД-Асеновград Производство продукти от полиестер 31 330 21 722 44.23

65 62 3NJ Св. Св. Константин и Елена 
Холдинг АД-Варна Туризъм 30 198 30 098 0.33

66 - 5BP Билборд АД-София Реклама 28 806 26 562 8.44

67 54 5MY Мостстрой АД-София Инфраструктура 28 347 25 173 12.60

68 60 4F6 Фазерлес АД-Силистра Дървообработване 27 730 32 127 -13.68

69 68 4KU Каучук АД-София Транспортни ленти 23 958 25 763 -7.00

70 93 4PN Петър Караминчев АД-Русе Химия 22 604 3 035 644.77

71 71 5BE Бесттехника ТМ-Радомир 
ПАД-Радомир Машиностроене 22 521 20 170 11.65

72 - 4MO Машстрой АД-Троян Машиностроене 19 761 18 289 8.04

73 - 59X Унифарм АД-София Продукти за медицината 18 728 17 602 6.39

74 - 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна Туризъм 18 506 16 782 10.27

75 - 3U9  Унипак АД-Павликени  Хартиени изделия 18 156 16 016 13.36

76 - 3ZB София Хотел Балкан АД-София Туризъм 17 930 16 950 5.78

77 - 59W Балкан проджекти менидж-
мънт АД-София 

Проиводство и търговия с химически 
продукти 17 292 16 637 3.93

78 86 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Холдинг – туризъм 17 224 9 211 86.99

79 64 5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. 
Албена Холдинг – туризъм, текстил 17 029 25 988 -34.47

80 77 5MA Медика АД-София Медицински материали 16 121 13 993 15.20

81 74 5EO Етропал АД-Етрополе Продукти за медицината 15 628 14 856 5.19

82 85 55E Елпром-ЗЕМ АД-София Елктродвигатели и хидрогенератори 14 770 9 911 49.02

83 78 4BJ Българска роза-Севтополис 
АД-Казанлък Лекарствени субстанции 13 640 13 288 2.64

84 - 5MS Медийни Системи АД-Стара 
Загора Електроника 12 969 9 782 32.58

85 - 6SP Специализирани Бизнес 
Системи АД-София Информационни технологии 12 189 10 910 11.72

86 - 6N2 Никотиана БТ Холдинг 
АД-София Холдинг – цигари 12 005 7 838 53.16

87 84 3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас Строителство и проектиране 11 635 10 741 8.32

88 - 5ND Наш Дом България Холдинг 
АД-София Холдинг 9 686 6 032 60.57

89 - 4D8 ХД Дунав АД-Враца Холдинг 8 727 5 356 62.93

90 - 4DP Деспред АД-София Транспорт и спедиция 8 020 4 356 84.11

91 89 6L1 Ломско пиво АД-Лом Производство на бира 7 727 6 723 14.93

92 - 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив Холдинг 7 391 3 946 87.30

93 91 6SO София Комерс-Заложни къщи 
АД-София Финанси – заложни къщи 4 982 3 891 28.03

94 - 4HI Хидроизомат АД-София Строителни материали 3 738 3 052 22.47

95 99 4IN Инвестор.БГ АД-София Инернет бизнес 2 677 1 483 80.51

96 98 4V5 Варна-плод АД-Варна Холдинг – търговия 2 506 2 139 17.15

97 - 5EB Юрокапитал Битекс АД-София Строителство и проектиране 2 462 297 728.95

98 - 45W Уеб Медия Груп АД-София Интернет бизнес 1 292 622 107.71

99 - 4OE Биоиасис АД-София Търговия с медицински материали 973 126 672.22

100 - 3JH Сердиком АД-София Туризъм 172 77 123.37

и ЗАИ, въпреки че притежава под 50% 
от капиталите им. Ръководството 
на холдинга обаче се аргументира 
със специфичен счетоводен принцип, 
който при определени обстоятелства 
позволява подобни действия. 
Дали на база реална дейност или едно-
кратни ефекти първите десет ком-
пании по приходи, които почти не се 
променят спрямо година по-рано, по-
стигат над 60% от общите приходи 
на всички дружества в класацията. В 
нея две групи дублират резултатите 
си  - „Софарма“ (4-то място) консолиди-
ра резултатите на „Софарма трейди-
нг“ (9-то място), а „Синергон холдинг“ 
тези на „Топливо“ (10-то място). На 
практика двете дърщерни дружества, 
работещи като дистрибутори, са 
основни приходни пера за групите си. 
Подобно дублиране на резултати се 
вижда и в други структуроопределящи 
групи в класацията - „Химимпорт“, 
„Булгартабак холдинг“, „Индустриа-
лен капитал холдинг“, „Стара планина 
холдинг“ и „Еврохолд България“.
Като се изключат големите групи 
компании обаче, основна част от пред-
ставителите в класацията са средни 
и малки предприятия - 66% реализи-
рат приходи под 100 млн. лв., а цели 13% 
и под 10 млн. лв.
Общо стотицата генерира постъ-
пления от над 17 млрд. лв., което се 
равнява на над една четвърт от БВП 
на страната за 2008 г. Около 10% от 
тази сума се дължи на финансовия 
бранш, предствен от пет банки и три 
застрахователя, като отличникът на 
сектора по раализиран оборот е Първа 
нивестиционна банка.
Същевременно постигнатите прихо-
ди са с една трета повече спрямо сто-
тицата от 2007 г. и показва доста-
тъчно динамичен ръст на голяма част 
от публичните дружества на фона на 
6% ръст на БВП за 2008 г. и разрасваща 
се икономическа криза в последните 
месеци на годината. 

66% 
реализират приходи 
под 100 млн. лв.

17 млрд. лв. 
са общите приходи 
в класацията
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2008 2007 код компания сектор 2008 
(хил. лв.)

2007 
(хил. лв.)

Промяна 
%

1 89 4I8  Индустриален Капитал Холдинг 
АД-София  Холдинг 135 886 14 040 867.84

2 - 5EB Юрокапитал Битекс АД-София Строителство и 
 проектиране 2 462 297 728.95

3 - 4OE Биоиасис АД-София Търговия с медицински 
материали 973 126 672.22

4 57 4PN Петър Караминчев АД-Русе Химия 22 604 3 035 644.77

5 90 T43 Зърнени Храни България АД-София Търговия със зърно,  
биогорива 195 663 43 909 345.61

6 - C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико 
Търново Търговия на дребно 109 621 45 012 143.53

7 - 3JH Сердиком АД-София Туризъм 172 77 123.37

8 51 6C4 Химимпорт АД-София Холдинг – банки и финанси, 
търговия, производство 4 978 824 2 343 490 112.45

9 - 6EG Енергоремонт Холдинг АД-София Холдинг – енергетика 64 401 30 460 111.42

10 4 45W Уеб Медия Груп АД-София Интернет бизнес 1 292 622 107.71

11 - 6S2 САФ Магелан АД-София Търговия с храни 59 823 31 854 87.80

12 18 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив Холдинг 7 391 3 946 87.30

13 - 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Холдинг – туризъм 17 224 9 211 86.99

14 3 4DP Деспред АД-София Транспорт и спедиция 7 964 4 356 82.82

15 12 4IN Инвестор.БГ АД-София Инернет бизнес 2 677 1 483 80.51

16 - 4D8 ХД Дунав АД-Враца Холдинг 8 727 5 356 62.93

17 - 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София Холдинг 9 686 6 032 60.57

18 85 3NB  Неохим АД-Димитровград  Химия 293 868 191 032 53.83

19 - 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София Холдинг – цигари 12 005 7 838 53.16

20 79 5ODE Кораборемонтен завод Одесос 
АД-Варна Ремонт на кораби 64 998 42 706 52.19

21 88 55E Елпром-ЗЕМ АД-София Елктродвигатели и 
 хидрогенератори 14 770 9 911 49.02

22 - E4A Енемона АД-Козлодуй Енергетика, строителство 141 958 97 317 45.87

23 22 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка 
АД-София Банки и финанси 129 400 88 761 45.78

24 - A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агробизнес 75 744 52 211 45.07

25 - 6AN Асенова крепост АД-Асеновград Производство продукти от 
полиестер 31 330 21 722 44.23

26 54 5PET Петрол АД-София Горива 1 952 010 1 400 433 39.38

27 - 4O1  Проучване и добив на нефт и газ 
АД-София  Добивен 49 919 37 239 34.05

28 80 6H2 Холдинг Пътища АД София Холдинг – инфраструктура 200 050 149 257 34.03

29 21 5EC ТБ Сибанк АД-София Банки и финанси 171 801 129 179 32.99

30 - 5MS Медийни Системи АД-Стара Загора Електроника 12 969 9 782 32.58

31 - 4VD Видахим АД-Видин Производство на гумени 
изделия 57 400 43 303 32.55

32 59 59C  Чугунолеене АД-Ихтиман  Чугунени изделия 47 783 36 875 29.58

33 41 3MZ Свилоза АД-Свищов Химия – целулоза 69 008 53 782 28.31

34 98 6SO София Комерс-Заложни къщи АД-София Финанси – заложни къщи 4 986 3 891 28.14

35 10 SO5 Софарма трейдинг АД-София Търговия с лекарства 335 230 263 396 27.27

36 - 6D3 Девин АД-Девин Храни 69 208 54 432 27.14

37 15 3JR Софарма АД-София Фармацефтика 465 149 366 581 26.88

38 24 5BR Параходство Българско речно плаване 
АД-Русе Транспорт 57 222 45 660 25.32

39 44 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна 
Банка АД-София Банки и финанси 114 671 92 993 23.31

40 37 4BI ЗАД Булстрад-София Застраховане 241 716 196 390 23.07

41 34 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка 
АД-София Банки и финанси 407 856 331 724 22.95

42 - 4HI Хидроизомат АД-София Строителни материали 3 738 3 052 22.47

43 35 6K1 Каолин АД-Сеново Добивен 148 956 125 592 18.60

44 81 4V5 Варна-плод АД-Варна Холдинг – търговия 2 506 2 139 17.15

45 20 5MB Монбат АД-София Батерии и акумулатори 165 266 141 547 16.75

46 46 5IC ЗД Евро инс АД-София Застраховане 83 336 71 555 16.46

47 48 4CF ТБ Централна кооперативна банка 
АД-София Банки и финанси 134 878 115 878 16.39

48 70 5MA Медика АД-София Медицински материали 16 121 13 993 15.20

49 82 6L1 Ломско пиво АД-Лом Производство на бира 7 727 6 723 14.93

50 86 6S7 Синергон Холдинг АД-София Холдинг – търговия, туризъм 404 102 351 920 14.82

забавени  
в растежа

К Кризата даде първите сигнали, 
че е в България, едва през 
последното тримесечие на 

миналата година. Това е и причината 
тя да окаже по-малък ефект върху 
резултатите на компаниите. Затова 
и 2008 г. може да се окаже успешна за 
повечето от тях. За това говорят и 
все още стабилните печалби, които 
успяха да генерират публичните 
дружества. За годината те постигна-
ха средно около 30% ръст на постъ-
пленията си (изчислено на база 
осреднени нива без и със значително 
отличаващите се стойности) при 6% 
ръст на БВП и инфлация от 7.8%.
Както вече споменахме (виж табл.), 
„Индустриален капитал холдинг“ по-
стига забележителното увеличение 
на приходите си от над 800%, след 
като се възползва от счетоводните 
възможности и консолидира част от 
ключовите си асоциирани дружества. 
Стъпката, от една страна, показва 
реалните обороти, които групата ге-
нерира, но същевременно прави труд-
на съпоставката с непреизчислените 
му предходни резултати. Подобен 
ефект на несъпоставимост отрива-
ме и на петата позиция при „Зърнени 
храни България“ заради липсата на 
две пълни години на консолидация на 
компаниите в агрохолдинга, част от 
„Химимпорт“. 
Една трета от компаниите в 
класацията обаче не успяват да 
постигнат ръст на приходите над 
средното ниво. „Монбат“ регистрира 
16% ръст на приходите си при 65% 
година по-рано. Ръководството на 
производителя на акумулатори на 
няколко пъти занижи прогнозите си 
за резултатите на компанията през 
изминалата и настоящата година, 
за да отчете новите икономически 
реалности. Това отреди 45-то място 

Татяна ПунЧева
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2008 2007 код компания сектор 2008 
(хил. лв.)

2007 
(хил. лв.)

Промяна 
%

51 - MKX Меком АД-София Производство на храни 77 285 67 730 14.10

52 94 3Z9 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Производство на храни 88 907 78 373 13.44

53 99 3U9  Унипак АД-Павликени  Хартиени изделия 18 156 16 016 13.36

54 32 5MY Мостстрой АД-София Инфраструктура 28 347 25 173 12.60

55 71 4EH Еврохолд България АД-София Холдинг – финанси, 
автомобили, производство 413 227 368 281 12.20

56 5 6SP Специализирани Бизнес Системи 
АД-София Информационни технологии 12 189 10 910 11.72

57 - 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир Машиностроене 22 521 20 170 11.65

58 31 6AR Арома АД-София Козметика 39 483 35 670 10.68

59 16 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна Туризъм 18 506 16 782 10.27

60 - 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Холдинг – текстил, 218 058 200 157 8.94

61 66 4DR Дружба стъкларски заводи АД-София Производство на стъклени 
изделия 216 357 199 245 8.58

62 63 3TV Топливо АД-София Търговия 312 889 288 155 8.58

63 87 5BP Билборд АД-София Реклама 28 806 26 562 8.44

64 - 3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас Строителство и проек-
тиране 11 635 10 741 8.32

65 13 4MO Машстрой АД-Троян Машиностроене 19 761 18 289 8.04

66 - 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Машиностроене 82 199 76 267 7.77

67 45 SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч  Електроинструменти 78 410 72 794 7.71

68 36 6D5 ЗАД ДЗИ-София Застраховане 293 432 275 277 6.59

69 100 58B Завод за хартия-Белово АД-Белово Хартиени изделия 37 680 35 387 6.47

70 - 59X Унифарм АД-София Продукти за медицината 18 728 17 602 6.39

71 - 3ZB София Хотел Балкан АД-София Туризъм 17 930 16 950 5.78

72 - 5EO Етропал АД-Етрополе Продукти за медицината 15 628 14 856 5.19

73 91 59W Балкан проджекти мениджмънт 
АД-София 

Проиводство и търговия с 
химически продукти 17 292 16 637 3.93

74 - 52E Елхим Искра АД-Пазарджик Акумулатори и батерии 36 504 35 315 3.36

75 17 51P Полимери АД-Девня Химия – хлор, основи, 
 киселини 50 258 48 649 3.30

76 76 4BJ Българска роза-Севтополис АД-Казанлък Лекарствени субстанции 13 640 13 288 2.64

77 77 5ORG Оргахим АД-Русе Бои и химикали 131 128 128 101 2.36

78 60 4ID Индустриален Холдинг България 
АД-София 

Холдинг – корабостроене, 
индустрия 173 213 169 785 2.01

79 62 5MC София Мел АД-София Производство на храни 64 912 63 648 1.98

80 25 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг 
АД-Варна Туризъм 30 198 30 098 0.33

81 64 5BT Българска телекомуникационна  
компания АД-София Телекомуникации 1 039 146 1 041 451 -0.22

82 83 53B Биовет АД-Пещера Продукти за ветеринарна 
медицина 104 182 105 565 -1.31

83 96 6AB Албена АД-к.к. Албена Туризъм 126 310 128 032 -1.34

84 56 3JU София-БТ АД-София Производство на цигари 84 757 89 604 -5.40

85 78 3ZL Златни пясъци АД-Варна Туризъм 48 805 51 892 -5.94

86 - 4KU Каучук АД-София Транспортни ленти 23 958 25 763 -7.00

87 97 4HE Хидравлични елементи и системи 
АД-Ямбол Машиностроене 45 500 48 975 -7.09

88 69 5SR Стара планина Холд АД-София Холдинг – машиностроене , 
текстил 92 697 100 402 -7.67

89 - 57B Булгартабак-холдинг АД-София Холдинг – тютюни 356 689 392 795 -9.19

90 61 55B Благоевград-БТ АД-Благоевград Производство на цигари 207 329 228 605 -9.30

91 - 5T3 Корпорация за технологии и иновации 
Съединение АД-София Холдинг 39 790 43 960 -9.48

92 50 4PX Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Опаковки за цигари и храни 46 923 52 211 -10.12

93 68 6AM Алкомет АД-Шумен Алуминиеви изделия 227 298 253 907 -10.48

94 75 T57 Трейс груп холд АД-София Холдинг – инфраструктура 115 413 132 257 -12.73

95 55 4L5 Лесопласт АД-Троян Дървообработване 47 919 55 063 -12.97

96 42 4F6 Фазерлес АД-Силистра Дървообработване 27 730 32 127 -13.68

97 65 57E ЕМКА АД-Севлиево Кабели 56 189 65 866 -14.69

98 23 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали Цветна меалургия 164 574 250 180 -34.21

99 47 5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена Холдинг – туризъм, текстил 17 029 25 988 -34.47

100 - SPV Спарки АД-Русе Електроинструменти 40 477 66 016 -38.68

на дружеството в подредбата по 
този критерий при 20-то място в 
предходната класация. Подобна беше 
участта и на добивното дружество 
„Каолин“, което очакваше около 20% 
ръст на приходите, а генерира 19% 
при 37% година по-рано. 
Спад в приходите си пък отчетоха 
компаниите от сферата на цвет-
ната металургия като „Алкомет“ 
(-10.95%) и „Оловно-цинков комплекс“ 
(-34.22%), потиснати и от флукту-
ациите на цените на металите на 
международните пазари.
По-малко засегнат или поне със 
забавен отговор на турбуленцията 
във финансовия сектор на развити-
те пазари беше банковият сектор 
в страната. Банките, представени 
на БФБ, продължиха да се развиват 
динамично, като постигнаха над 28% 
среден ръст на приходите си. Лидер 
сред тях е Корпоративна търговска 
банка с повишение от 45% на постъ-
пленията за 2008 г.  Динамичният 
ръст в банковия сектор през 2009 г. 
обаче изглежда по-скоро под въпрос 
заради значителното оскъпяване 
на банковия ресурс през последните 
месеци на 2008 г. и свитото кредити-
ране заради кризата. 
Трудното положение на производ-
ствения сектор пък допълнително 
ще ограничи възможностите за 
кредитиране с добре обезпечена 
възвращаемост. Съответно банките 
са и по-консервативни, като очакват 
влошаване на портфейлите с просро-
чия по кредити.
Времената на криза - с липса на по-
ръчки, повишена несъбираемост на 
вземанията и труден достъп дори до 
оборотен капитал, вече поставят 
на карта не само възможностите за 
ръст на българския бизнес, а способ-
ността за оцеляване. 

30% 
e средният ръст  
на постъпленията
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петролните компании в света 
отчетоха едни от най-успешните си 
години във финансово изражение през 
2008 г. Това ли ще бъде върхът в този 
бизнес?
Годината наистина беше успешна за 
този бизнес, като вероятно високите 
цени на петрола са една от причините. 
Това обаче се отнася преди всичко за 
интегрираните компании от сектора, 
които имат добиви, преработка и про-
дажби на горива. Парите в този бранш 
се правеха преди всичко от добиви 
- цената на суровината скочи в пъти, 
докато разходите за извличането й не 
се промениха кой знае колко. Ние обаче 
работим единствено като дистрибу-

тор и затова не можем да се числим 
към тази група. Търговските надценки 
бяха ниски както миналата, така и пре-
дишните няколко години. Дали ще има 
друга такава силна година за сектора 
не мога да кажа. Очевидно е, че сме във 
фаза на свито потребление. Хубавото 
е, че поне в България нямаме някакво 
съществено намаление на обемите 
спрямо реализираните през 2008 г. 

Какви са очакванията ви за цялата 
година? Ще има ли спад?
Не бих казал, че ще има спад. По-скоро 
ще има забавяне в темпа на растеж. 
Ние като търговци се разглезихме и 
свикнахме на 10-12% средногодишен 

Светослав Йорданов
изпълнителен директор, „Петрол“ 

хубаво е, 
че засега 
няма спад на 
продажбите  
в сектора 

дистрибуторът на горива „Петрол“ oтчете една от 
най-успешните си финансови години - над 208 млн. лв. 
печалба и оборот от над 1.9 млрд. лв. за 2008 г. Главен 
принос за огромния резултат имаше не основната 
дейност на компанията, а сделката по продажбите на 
активи на „Лукойл“. През април миналата година „Пе-
трол“ продаде на конкурента си 75 бензиностанции и 
нефтената база в „илиянци“ за над 463 млн. лв. само 
обектите за продажби на дребно струваха над 300 млн. 
лв., или по повече от 4 млн. лв. на обект, което е най-ви-
соката цена, плащана в този бизнес в България.    

интервюто взе Чавдар Първанов

ръст на продажбите през последните 
няколко години. Тази година това няма 
да се случи и ако има изобщо някакъв 
растеж в сектора, той ще е в рамките 
на 3-4%. Поне за първите няколко месеца 
на годината това е отчитаният 
резултат както при нас, а доколкото 
чувам, и при колегите в бранша. Януари 
и февруари бяха по-тежки месеци дали 
поради психологически причини или 
заради тежките зимни условия. През 
март и април обаче се вижда отчетли-
ва тенденция за потребление - равно 
и дори малко по-високо от миналата 
година.   

обикновено има правопропорцио-
нална връзка между икономическия 
растеж и потреблението на горива. 
означава ли това, че икономиката ни 
ще отбележи някакъв растеж?
В света е възприето схващането, че 
темпът на нарастване на потреб-
лението на горива изпреварва с 1.5-2 
процентни пункта темпа на прираст 
на БВП. Доколко това е адекватно 
за българските условия е спорно. Не 
трябва да се забравя, че има сив сектор 
в икономиката. Затова при ръст на 
брутния продукт от 5.5-6% през послед-
ните няколко години продажбите на 
горива трябваше да се увеличават с по 
7-8 на сто на година. Ние обаче има-
хме години, в които ръстът в нашия 
сектор беше 10-12 на сто, дори 15%. Аз 
отдавам това на сивия сектор. Как ще 

© надежда ЧиПева
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се отрази кризата на този сектор е 
непредсказуемо.

Какво се случи с програмата ви за 
продажба на 100 от по-малките ви и 
не особено атрактивни обекти?
Още преди 4-5 години прогнозирахме 
преструктуриране на пазара. Пазар-
ният дял на малките играчи намалява 
и това е нормално на фона на ниските 
маржове, при които работят търго-
вците в бранша. Допреди няколко годи-
ни делът им беше 50%, сега е не повече 
от 30%. Големите дистрибутори не-
прекъснато печелят позиции. Продадо-
хме 60 от 100-те обекта, повечето от 
които ги присъединихме обратно към 
мрежата ни на франчайз. Тези, за които 
няма интерес, ще бъдат затворени до 
юни - някои временно, други завинаги. 
Продължаваме с франчайза. За 2009 г. 
имаме  вече 4-5 нови обекта на хубави 
локации и очаквам тази тенденция да 
се запази. 

Ще успеете ли да възстановите 
загубения пазарен дял след сделката с 
„лукойл“ и за какъв период?
Спадът на дела беше значителен. 
Продадените бензиностанции бяха на 
добри места. С магическа пръчка няма 
да можем да си върнем загубените пози-

ции на пазара. Реалистичният период 
за тази цел е около 3-4 години, и то при 
положение че развиваме франчайзинго-
вата си програма, инвестираме и изгра-
дим нови обекти и оптимизираме рабо-
тата с корпоративните ни клиенти. 
Радостно е, че през 2008 г. при очакван 
спад от 30% намалихме продажбите си 
с 12 на сто спрямо обемите, които сме 
продавали през предходната година. 
Така че можем да скъсим периода, в 
който да възстановим позициите си, 
до 1-2 години. 

Как оценявате сделката с „лукойл“? 
Щяхте ли да постигнете цена от 
близо половин милиард лева за про-
дадените активи, ако тя беше тази 
година?
Трудно е да се отговори. Вероятно не, 
а може би и да. Върху това може да раз-
съждава всеки, който миналата година 
си е купил апартамент за 1500 евро кв. 
м, а тази може да го направи за хиляда. 
Не мисля, че „Лукойл“ в дългосрочен план 
ще съжаляват за тази сделка. За тези 
пари те придобиха едни изключителни 
пазарни позиции и възможности. Ето, 
връзката с тръбата за дизелово гориво 
от базата в „Илиянци“ е изградена и 
компанията остава без конкуренция в 
цяла Южна България, където се пот-

ребяват 65-70% от всички горива в 
страната. Локациите на придобитите 
бензиностанции също са много добри. 

Благодарение на сделката „петрол“ 
е сред дружествата с големи кешови 
наличности? има ли визия менидж-
мънтът за разпределението на 
печалбата за 2008 г.?
Дали тя ще бъде раздадена като диви-
дент, или реинвестирана в компания-
та, не мога да гадая. Нашето желание 
като ръководство на дружеството 
е тези пари да се върнат в бизнеса с 
горива. Решението в крайна сметка е 
на акционерите. 

Ще остане ли еднократен ефект 
успехът на „петрол“ за 2008 г.?
Печалба от над 200 млн. лв. не може да 
бъде реализирана всяка година. Сделка-
та от миналата година беше на подхо-
дящото място, в подходящото време, 
на подходящия актив и с подходящия 
партньор. Анализаторите знаят, че от 
основна дейност няма как да реализи-
раме подобен резултат. Дистрибуто-
рите на горива на дребно работят за 
2.5-3 стотинки чисто на литър и това 
е реалността независимо от празните 
приказки за монополизиране и картели-
ране в бранша.  
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2008 2007 код компания сектор 2008 
(хил. лв.)

2007 
(хил. лв.)

изменение 
%

1 1 5BT Българска телекомуникационна 
компания АД-София Телекомуникации 1 444 113 3 161 975 -54.32

2 8 5PET Петрол АД-София Горива 1 201 636 576 838 108.31

3 5 5EC ТБ Сибанк АД-София Банки и финанси 769 297 780 870 -1.48

4 4 6D5 ЗАД ДЗИ-София Застраховане 725 680 694 800 4.44

5 16 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка 
АД-София Банки и финанси 390 000 576 180 -32.31

6 2 6C4 Химимпорт АД-София Холдинг – банки и финанси, 
търговия, производство 312 000 2 326 500 -86.58

7 4 3JR Софарма АД-София Фармацефтика 295 020 1 184 040 -75.08

8 3 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка 
АД-София Банки и финанси 275 440 1 266 100 -78.24

9 6 4DR Дружба стъкларски заводи 
АД-София Производство на стъклени изделия 235 473 936 204 -74.84

10 14 5MB Монбат АД-София Батерии и акумулатори 185 250 595 920 -68.91

11 5 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна 
Банка АД-София Банки и финанси 151 497 1 005 686 -84.93

12 9 T43 Зърнени Храни България АД-София Търговия със зърно, биогорива 119 550 770 243 -84.47

13 18 6AB Албена АД-к.к. Албена Туризъм 118 793 507 562 -76.59

14 - MKX Меком АД-София Производство на храни 111 952 - -

15 20 4EH Еврохолд България АД-София Холдинг – финанси, автомобили, 
производство 110 558 426 234 -74.06

16 33 3NB  Неохим АД-Димитровград  Химия 108 563 204 253 -46.84

17 - 6H2 Холдинг Пътища АД-София Холдинг – инфраструктура 99 684 624 277 -84.03

18 12 SO5 Софарма трейдинг АД-София Търговия с лекарства 97 500 - -

19 31 6EG Енергоремонт Холдинг АД-София Холдинг – енергетика 96 069 211 428 -54.56

20 17 4BI ЗАД Булстрад-София Застраховане 94 752 544 982 -82.61

21 8 4CF ТБ Централна кооперативна 
банка АД-София Банки и финанси 92 967 772 719 -87.96

22 30 57B Булгартабак-холдинг АД-София Холдинг – тютюни 88 407 228 384 -61.29

23 19 6K1 Каолин АД-Сеново Добивен 86 250 434 750 -80.16

24 28 55B Благоевград-БТ АД-Благоевград Производство на цигари 83 781 243 209 -65.55

25 13 T57 Трейс груп холд АД-София Холдинг – инфраструктура 83 600 616 990 -86.45

26 - E4A Енемона АД-Козлодуй Енергетика, строителство 83 595 - -

27 34 5DOV Доверие Обединен Холдинг 
АД-София Холдинг – текстил, 81 207 187 648 -56.72

28 26 5BR Параходство Българско речно пла-
ване АД-Русе Транспорт 75 582 280 899 -73.09

29 24 4ID Индустриален Холдинг България 
АД-София 

Холдинг – корабостроене, 
индустрия 69 091 297 721 -76.79

30 35 5ODE Кораборемонтен завод Одесос 
АД-Варна Ремонт на кораби 65 152 181 824 -64.16

31 48 3JU София-БТ АД-София Производство на цигари 60 844 103 434 -41.17

32 - 4OE Биоиасис АД-София Търговия с медицински материали 59 600 - -

33 10 5OTZ Оловно цинков комплекс 
АД-Кърджали Цветна меалургия 55 629 767 130 -92.74

34 36 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Машиностроене 54 677 180 044 -69.63

35 66 5MC София Мел АД-София Производство на храни 49 116 42 018 16.89

36 - SPV Спарки АД-Русе Електроинструменти 45 600 - -

37 - 3ZB София Хотел Балкан АД-София Туризъм 45 461 29 195 55.71

38 38 4O1  Проучване и добив на нефт и газ 
АД-София  Добивен 45 232 166 057 -72.76

39 - 5BP Билборд АД-София Реклама 45 000 - -

40 - 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна Туризъм 44 261 51 387 -13.86

41 22 5ORG Оргахим АД-Русе Бои и химикали 41 980 323 853 -87.03

42 - C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико 
Търново Търговия на дребно 40 400 - -

43 39 5SR Стара планина Холд АД-София Холдинг – машиностроене ,  
текстил 40 320 160 020 -74.80

44 60 4KU Каучук АД-София Транспортни ленти 39 568 56 525 -29.99

45 32 3MZ Свилоза АД-Свищов Химия – целулоза 38 106 204 819 -81.39

46 44 6D3 Девин АД-Девин Храни 37 930 121 840 -68.86

47 27 6S7 Синергон Холдинг АД-София Холдинг – търговия, туризъм 37 269 268 223 -86.10

48 23 6AM Алкомет АД-Шумен Алуминиеви изделия 36 355 302 687 -87.98

49 62 3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас Строителство и проектиране 33 682 52 628 -36.00

50 41 3TV Топливо АД-София Търговия 32 501 157 738 -79.39

да  
поскъпваш 
на инат 

„Петрол“ успя да удвои 
цената си въпреки 
кризата

Ф
Финансовата криза не проща-
ва. От последния пик на 
Българската фондова борса 

през 2007 г. до началото на 2009 г. Тя 
изяде средно 80%  от пазарната 
капитализация на публичните 
компании. Много дружества се 
обезцениха в пъти, а акциите им се 
сринаха под номиналната стойност. 
Така през миналата година на борса-
та останаха само две дружества, 
които струват повече от 1 млрд. лв. 
- само година по-рано броят им беше 
пет. 
Разместването в челната петица 
на най-скъпите публични компании 
не е голямо в сравнение с миналата 
година. В топ 5 участват предимно 
дружества, които са частично или 
изцяло притежавани от чуждестран-
ни компании. Три от тях развиват 
бизнес в областта на финансовите 
услуги, което показва, че местните 
финансови компании все още са доста 
високо ценени от борсовите играчи.
Българска телекомуникационна 
компания (БТК) изгуби половината от 
пазарната си стойност, но това не й 
попречи да окупира първото място в 
класацията за най-голяма капитали-

христо ПеТров
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2008 2007 код компания сектор 2008 2007 изменение
(хил. лв.) (хил. лв.) %

51 50 6AR Арома АД-София Козметика 31 603 101 368 -68.82

52 29 SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч  Електроинструменти 30 124 229 880 -86.89

53 52 3NJ Св. Св. Константин и Елена 
Холдинг АД-Варна Туризъм 30 001 89 519 -66.48

54 37 5IC ЗД Евро инс АД-София Застраховане 29 490 167 000 -82.34

55 63 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Холдинг – туризъм 29 289 44 510 -34.19

56 - 59W Балкан проджекти мениджмънт 
АД-София 

Проиводство и търговия с  
химически продукти 26 100 - -

57 45 4PX Пловдив-Юрий Гагарин БТ 
АД-Пловдив Опаковки за цигари и храни 23 080 117 055 -80.28

58 53 52E Елхим Искра АД-Пазарджик Акумулатори и батерии 22 585 86 122 -73.77

59 - A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агробизнес 22 440 - -

60 46 53B Биовет АД-Пещера Продукти за ветеринарна  
медицина 22 385 115 317 -80.58

61 47 5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. 
Албена Холдинг – туризъм, текстил 21 450 111 320 -80.73

62 67 5EO Етропал АД-Етрополе Продукти за медицината 20 000 41 800 -52.15

63 40 4F6 Фазерлес АД-Силистра Дървообработване 19 828 159 671 -87.58

64 61 6S2 САФ Магелан АД-София Търговия с храни 19 652 54 013 -63.61

65 44 3Z9 Захарни заводи АД-Горна 
Оряховица Производство на храни 19 161 126 853 -84.89

66 25 5MY Мостстрой АД-София Инфраструктура 18 508 292 872 -93.68

67 - 58B Завод за хартия-Белово АД-Белово Хартиени изделия 17 243 59 432 -70.98

68 56 4I8  Индустриален Капитал Холдинг 
АД-София  Холдинг 17 200 297 721 -94.22

69 71 55E Елпром-ЗЕМ АД-София Елктродвигатели и 
 хидрогенератори 16 978 32 015 -46.96

70 49 3ZL Златни пясъци АД-Варна Туризъм 16 825 102 988 -83.66

71 59 5MA Медика АД-София Медицински материали 15 909 57 056 -72.11

72 54 57E ЕМКА АД-Севлиево Кабели 14 516 81 346 -82.15

73 - 5EB Юрокапитал Битекс АД-София Строителство и проектиране 14 500 22 765 -36.30

74 82 4IN Инвестор.БГ АД-София Инернет бизнес 13 590 19 131 -28.96

75 97 6SO София Комерс-Заложни къщи 
АД-София Финанси – заложни къщи 13 200 13 860 -4.76

76 77 4VD Видахим АД-Видин Производство на гумени изделия 13 014 22 616 -42.45

77 55 4HE Хидравлични елементи и системи 
АД-Ямбол Машиностроене 12 311 78 506 -84.31

78 51 4L5 Лесопласт АД-Троян Дървообработване 12 260 92 066 -86.68

79 - 3U9  Унипак АД-Павликени  Хартиени опаковки 11 928 22 719 -47.49

80 - 59X Унифарм АД-София Продукти за медицината 11 450 - -

81 75 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-
Радомир Машиностроене 10 359 23 966 -56.77

82 - 4MO Машстрой АД-Троян Машиностроене 10 273 15 861 -35.23

83 92 4PN Петър Караминчев АД-Русе Химия 9 897 7 640 29.54

84 - 6AN Асенова крепост АД-Асеновград Производство продукти от  
полиестер 9 437 16 964 -44.37

85 58 51P Полимери АД-Девня Химия – хлор, основи, киселини 9 105 59 581 -84.71

86 83 4BJ Българска роза-Севтополис 
АД-Казанлък Лекарствени субстанции 7 601 18 400 -58.68

87 80 4V5 Варна-плод АД-Варна Холдинг – търговия 7 379 20 293 -63.63

88 85 6L1 Ломско пиво АД-Лом Производство на бира 6 300 16 200 -61.11

89 - 5MS Медийни Системи АД-Стара 
Загора Електроника 4 830 11 865 -59.29

90 94 5T3 Корпорация за технологии и ино-
вации Съединение АД-София Холдинг 4 200 6 000 -30.00

91 - 4DP Деспред АД-София Транспорт и спедиция 4 146 16 390 -74.70

92 - 6SP Специализирани Бизнес Системи 
АД-София Информационни технологии 3 672 13 700 -73.19

93 - 5ND Наш Дом България Холдинг 
АД-София Холдинг 3 399 7 729 -56.02

94 - 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София Холдинг – цигари 3 240 2 520 28.57

95 - 4D8 ХД Дунав АД-Враца Холдинг 3 225 1 703 89.39

96 - 45W Уеб Медия Груп АД-София Интернет бизнес 3 124 3 919 -20.28

97 79 59C  Чугунолеене АД-Ихтиман  Чугунени изделия 2 883 20 903 -86.20

98 - 4HI Хидроизомат АД-София Строителни материали 2209 16966 -86.97

99 - 3JH Сердиком АД-София Туризъм 1 671 4 034 -58.56

100 - 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив Холдинг 1 142 1 632 -30.01

зация и тази година. Всъщност досега 
не е имало година, в която БТК да не 
е била лидер по този показател в 
„Дневник 100“.  Бившият телекомуни-
кационен монополист постигна това 
чрез много ниска ликвидност. Ето 
защо първото място трудно може да 
даде представа за реалната оценка 
на компанията от инвеститорите. 
Много по-убедително път в класаци-
ята си проправи дистрибуторът на 
горива „Петрол“, който вече диша 
във врата на БТК. Дружеството беше 
една от малкото звезди на БФБ през 
изминалата година, след като догово-
ри продажбата на свои бензиностан-
ции на „Лукойл“. Сделката напомпа 
акциите на „Петрол“ до рекордни 
нива и я превърна в единствения син 
чип, който успя да удвои борсовата 
си оценка. Миналата година „Петрол“ 
зае 8-а позиция, а сега е на втора.
Победителят в основната класация 
на най-добрите компании - Корпора-
тивна търговска банка, също успя да 
влезе в топ 5 на най-скъпите. Компа-
нията направи преход нагоре с над 10 
места, оставяйки зад себе си големи 
дружества като „Химимпорт“ и 
„Софарма“. 

6 
компании успяха да 
повишат капитализа-
цията си през 2008 г.

94.22%
е най-голямото  
понижение  
в Дневник 100
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ликвидносТ 

2008 2007 код компания сектор 2008 
бр. сделки

2007 
бр. сделки

изменение 
%

1 1 6C4 Химимпорт АД-София Холдинг – банки и финанси, 
търговия, производство 30 797 28 232 9.08

2 2 4EH Еврохолд България АД-София Холдинг – финанси, автомо-
били, производство 19 470 21 716 -10.34

3 3 5MB Монбат АД-София Батерии и акумулатори 19 070 19 928 -4.30

4 - T43 Зърнени Храни България АД-София Търговия със зърно, биогорива 17 617 - -

5 7 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка 
АД-София Банки и финанси 16 898 12 471 35.49

6 51 6H2 Холдинг Пътища АД-София Холдинг – инфраструктура 16 168 2 242 621.14

7 34 T57 Трейс груп холд АД-София Холдинг – инфраструктура 12 563 3 632 245.89

8 17 4CF ТБ Централна кооперативна банка 
АД-София Банки и финанси 12 453 7 016 77.49

9 - E4A Енемона АД-Козлодуй Енергетика, строителство 12 275 - -

10 6 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали Цветна меалургия 10 831 14 371 -24.63

11 11 3JR Софарма АД-София Фармацефтика 9 581 8 809 8.76

12 8 4ID Индустриален Холдинг България 
АД-София 

Холдинг – корабостроене, 
индустрия 9 404 11 936 -21.21

13 9 6K1 Каолин АД-Сеново Добивен 8 715 10 528 -17.22

14 18 5MY Мостстрой АД-София Инфраструктура 8 532 6 742 26.54

15 5 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Холдинг – текстил, 7 407 14 842 -50.09

16 4 6S7 Синергон Холдинг АД-София Холдинг – търговия, туризъм 6 926 16 062 -56.87

17 - 5BP Билборд АД-София Реклама 6 448 - -

18 20 5ORG Оргахим АД-Русе Бои и химикали 6 160 6 431 -4.21

19 38 5PET Петрол АД-София Горива 5 542 3 332 66.32

20 13 5SR Стара планина Холд АД-София Холдинг – машиностроене, 
текстил 4 734 8 282 -42.83

21 10 4I8  Индустриален Капитал Холдинг 
АД-София  Холдинг 4 568 9 432 -51.56

22 15 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка 
АД-София Банки и финанси 4 371 7 147 -38.84

23 19 5IC ЗД Евро инс АД-София Застраховане 4 037 6 449 -37.40

24 49 3NB  Неохим АД-Димитровград  Химия 3 852 2 330 65.32

25 12 3TV Топливо АД-София Търговия 3 462 8 515 -59.34

26 22 SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч  Електроинструменти 3 318 4 635 -28.41

27 36 4F6 Фазерлес АД-Силистра Дървообработване 3 178 3 495 -9.07

28 33 4BJ Българска роза-Севтополис 
АД-Казанлък Лекарствени субстанции 3 159 3 645 -13.33

29 14 5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. 
Албена Холдинг – туризъм, текстил 3 069 7 707 -60.17

30 23 5ODE Кораборемонтен завод Одесос 
АД-Варна Ремонт на кораби 2 964 4 507 -34.23

31 39 52E Елхим Искра АД-Пазарджик Акумулатори и батерии 2 661 3 306 -19.50

32 35 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна 
Банка АД-София Банки и финанси 2 606 3 523 -26.02

33 42 6AR Арома АД-София Козметика 2 209 3 054 -27.66

34 31 6AB Албена АД-к.к. Албена Туризъм 2 122 3 808 -44.27

35 40 51P Полимери АД-Девня Химия – хлор, основи,  
киселини 2 038 3 231 -36.92

36 44 6L1 Ломско пиво АД-Лом Производство на бира 1 957 2 854 -31.42

37 37 6D3 Девин АД-Девин Храни 1 934 3 493 -44.63

38 25 4O1  Проучване и добив на нефт и газ 
АД-София  Добивен 1 872 4 197 -55.39

39 21 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Машиностроене 1 858 4 674 -60.24

40 48 4PX Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Опаковки за цигари и храни 1 840 2 366 -22.23

41 29 5BR Параходство Българско речно плава-
не АД-Русе Транспорт 1 831 3 930 -53.40

42 32 3Z9 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Производство на храни 1 739 3 657 -52.44

43 46 4BI ЗАД Булстрад-София Застраховане 1 661 2 805 -40.78

44 26 6AM Алкомет АД-Шумен Алуминиеви изделия 1 547 4 169 -62.89

45 88 5EO Етропал АД-Етрополе Продукти за медицината 1 448 281 415.30

46 27 59C  Чугунолеене АД-Ихтиман  Чугунени изделия 1 344 4 083 -67.08

47 43 57E ЕМКА АД-Севлиево Кабели 1 310 3 007 -56.43

48 28 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Холдинг – туризъм 1169 4 010 -70.85

49 67 4IN Инвестор.БГ АД-София Инернет бизнес 1 068 1 016 5.11

50 72 5T3 Корпорация за технологии и  
иновации Съединение АД-София Холдниг 928 822 12.89

51 65 6EG Енергоремонт Холдинг АД-София Холдинг – енергетика 899 1 122 -19.87

Стари 
муцуни

Б Борсата отдавна загърби 
времената, когато няколко 
милиона лева дневен оборот 

бяха нещо обичайно. През 2008 г. 
подобен обем на търговия беше 
по-скоро изключение - а когато го 
имаше, се превръщаше в едно от 
най-интересните неща, случили се на 
пазара през деня. Годишната класация 
на най-ликвидните дружества е 
доминирана от стари муцуни - сред 
участниците в челната тройка няма 
никакви промени и размествания. На 
първо място отново е компанията, 
която тази година калкулира приходи 
на стойност 8% от БВП на България 
- „Химимпорт“. Следват я миналого-
дишният победител в „Дневник 100“ 
„Еврохолд“ и производителят на 
акумулатори „Монбат“. Сериозен 
пробив в класацията прави холдин-
гът „Зърнени храни“, който през 2007 
г. едва успя да намери място в 100-те 
най-ликвидни дружества на борсата. 
Причината за това беше, че до 2008 
г. в компанията не беше консолиди-
ран зърненият бизнес на варненска-
та група ТИМ. 
Показателят ликвидност позволява 
на инвеститорите да преценят 
колко бързо ще намерят пазар за 

При най-ликвидните 
дружества няма 
съществени 
размествания

христо ПеТров
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2008 2007 код компания сектор 2008 
бр. сделки

2007 
бр. сделки

изменение 
%

52 56 53B Биовет АД-Пещера Продукти за ветеринарна 
медицина 883 1 894 -53.37

53 53 4HE Хидравлични елементи и системи 
АД-Ямбол Машиностроене 872 2 149 -59.42

54 - A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агробизнес 870 - -

55 - 6SP Специализирани Бизнес Системи 
АД-София Информационни технологии 814 925 -12

56 81 5MA Медика АД-София Медицински материали 801 497 61.16

57 58 4L5 Лесопласт АД-Троян Дървообработване 756 1 652 -54.23

58 61 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг 
АД-Варна Туризъм 665 1 373 -51.56

59 - 45W Уеб Медия Груп АД-София Интернет бизнес 626 1785 -64.92

60 78 55B Благоевград-БТ АД-Благоевград Производство на цигари 608 681 -10.71

61 - 4HI Хидроизомат АД-София Строителни материали 608 188 223.40

62 73 4DR Дружба стъкларски заводи АД-София Производство на стъклени 
изделия 484 765 -36.73

63 - SO5 Софарма трейдинг АД-София Търговия с лекарства 452 - -

64 - 59X Унифарм АД-София Продукти за медицината 450 - -

65 60 4KU Каучук АД-София Транспортни ленти 405 1 421 -71.49

66 - 4D8 ХД Дунав АД-Враца Холдинг 379 170 122.94

67 59 3ZL Златни пясъци АД-Варна Туризъм 378 1 463 -74.16

68 63 3MZ Свилоза АД-Свищов Химия – целулоза 375 1 195 -68.61

69 52 55E Елпром-ЗЕМ АД-София Елктродвигатели и  
хидрогенератори 348 2 238 -84.45

70 - 3ZB София Хотел Балкан АД-София Туризъм 315 305 3.27

71 92 6S2 САФ Магелан АД-София Търговия с храни 311 206 50.97

72 - 3JH Сердиком АД-София Туризъм 302 271 11.43

73 82 4V5 Варна-плод АД-Варна Холдинг – търговия 290 463 -37.36

74 - C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико 
Търново Търговия на дребно 283 - -

75 - SPV Спарки АД-Русе Електроинструменти 258 - -

76 - 6AN Асенова крепост АД-Асеновград Производство продукти от 
полиестер 248 881 -71.85

77 - 4MO Машстрой АД-Троян Машиностроене 244 380 -35.78

78 82 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-
Радомир Машиностроене 210 371 -43.39

79 98 6SO София Комерс-Заложни къщи 
АД-София Финанси – заложни къщи 197 448 -56.02

80 83 4PN Петър Караминчев АД-Русе Химия 164 456 -64.03

81 85 4VD Видахим АД-Видин Производство на гумени 
изделия 164 434 -62.21

82 80 57B Булгартабак-холдинг АД-София Холдинг – тютюни 163 513 -68.22

83 - 5MS Медийни Системи АД-Стара Загора Електроника 151 647 -76.66

84 - 59W Балкан проджекти мениджмънт 
АД-София 

Проиводство и търговия с 
химически продукти 149 - -

85 - 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна Туризъм 146 205 -28.78

86 91 5MC София Мел АД-София Производство на храни 110 242 -54.54

87 - 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив Холдинг 105 310 -66.12

88 77 3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас Строителство и проек-
тиране 101 693 -85.42

89 - 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София Холдинг – цигари 84 86 -2.32

90 - MKX Меком АД-София Производство на храни 72 - -

91 - 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София Холдинг 70 235 -70.21

92 - 58B Завод за хартия-Белово АД-Белово Хартиени изделия 68 291 -76.63

93 71 5EC ТБ Сибанк АД-София Банки и финанси 62 897 -93.08

94 97 3JU София-БТ АД-София Производство на цигари 59 111 -46.84

95 95  3U9 Унипак АД-Павликени  Хартиени опаковки 48 186 -74.19

96 - 4DP Деспред АД-София Транспорт и спедиция 47 299 -84.28

97 45 5BT Българска телекомуникационна 
компания АД-София Телекомуникации 43 2829 -98.48

98 - 4OE Биоиасис АД-София Търговия с медицински 
материали 42 - -

99 - 5EB Юрокапитал Битекс АД-София Строителство и проек-
тиране 34 225 -84.88

100 64 6D5 ЗАД ДЗИ-София Застраховане 31 1 145 -97.29

9%
повече сделки имаше  
при най-ликвидната  
компания

13%
е средният спад  
на ликвидността  
през миналата година

книжата, които не притежават. Из-
ползваният критерий е брой сделки, 
а не обем лотове, за да се отрази по-
точно търсенето на пазара.
Липсата на достатъчна ликвидност 
обаче е един от основните проблеми 
на българската борса - тя не позволя-
ва на даден инвеститор да излезе или 
влезе в дадена позиция при най-до-
брата за него цена. 
Заради кризата търгуваните обеми 
също бяха засегнати, като средно 
ликвидността на стоте компании се 
е понижила с 13%. Все пак компаниите, 
които разчитаха на безплатни акции 
и поощриха инвеститорите, получи-
ха  доверието им и техните книжа 
бяха сред най-активно търгуваните. 
Пример за това е „Холдинг Пътища“, 
при който броят сделки се повиши 
близо седем пъти за година.
Въпреки това на борсата продължа-
ват да виреят и компании, които 
от години почти не се търгуват. За 
да се бори с тях, ръководството на 
БФБ предприе стъпки в тази насока 
и предложи промени в правилника си, 
които влизат в сила от 1 юли 2009 г. 
и по силата им може да бъдат дели-
стнати над 200 неликвидни друже-
ства. 



п
През 2008 г. напук на борсовите 
сривове акциите отново се 
оказват най-печелившият биз-

нес за някои компании - така, както 
беше и през 2007 г. Най-рентабилните 
компании и за миналата година са 
тези, които се специализират в опе-
рации извън основната им дейност. 
Това обаче поставя под въпрос въз-
можността им да поддържат висока 
норма на печалбата в дългосрочен 
план. Лидерът тази година по този 
показател - врачанският „Холдинг Ду-
нав“, отново, както предшественика 
си в миналата класация - „Добруджа 
холдинг“, доказа, че притежаването 
на акции винаги е било и остава сред 
най-доходоносните дейности в све-
та, стига да притежаваш дял в ат-
рактивно предприятие.
Почти без да си „мръдне пръста“ и 
само с една сделка с акции, холдингово-
то дружество увеличи рентабилнос-
тта си четири пъти спрямо 2007 г., 
за да оглави класацията по марж на пе-
чалбата с показател от над 81%. Ком-
панията постигна повече от 7 млн. 
лв. печалба за 2008 г. при около 8.7 млн. 
лв. приходи. За този резултат принос 
имаше една-единствена сделка - про-
дажбата на 21 094 броя акции от дъ-
щерното дружество „Пътстройин-
женеринг“ АД на цена от малко над 185 
евро на акция, или общо 7.63 млн. лв. за 
целия пакет.      
По идентичен начин през 2007 г. „Доб-
руджа холдинг“ постигна най-високия 
резултат по показателя норма на 
печалба, след като продаде свои ак-
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Марж на ПеЧалбаТа (%)

2008 2007 код компания сектор 2008 2007

1 - 4D8 ХД Дунав АД-Враца Холдинг 81.49 19.64

2 - 3JH Сердиком АД-София Туризъм 73.83 -148.38

3 9 4V5 Варна-плод АД-Варна Холдинг – търговия 66.16 58.23

4 3 5T3 Корпорация за технологии и иновации 
Съединение АД-София Холдинг 59.70 85.75

5 7 6SO София Комерс-Заложни къщи АД-София Финанси – заложни къщи 59.28 62.34

6 - 5EB Юрокапитал Битекс АД-София Строителство и проек-
тиране 56.78 -188.11

7 18 4PN Петър Караминчев АД-Русе Химия 53.44 26.72

8 - 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка 
АД-София Банки и финанси 46.36 56.13

9 - 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив Холдинг 41.40 17.23

10 - 4OE Биоиасис АД-София Търговия с медицински 
материали 39.87 -23.80

11 - 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София Холдинг 33.18 -30.82

12 19 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка 
АД-София Банки и финанси 31.14 26.26

13 20 4IN Инвестор.БГ АД-София Инернет бизнес 29.09 24.40

14 26 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна Ремонт на кораби 23.81 18.61

15 28 4F6 Фазерлес АД-Силистра Дървообработване 19.58 16.87

16 97 3ZL Златни пясъци АД-Варна Туризъм 17.66 -8.64

17 8 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Холдинг – туризъм 16.41 60.54

18 45 5MB Монбат АД-София Батерии и акумулатори 16.11 11.94

19 27 4CF ТБ Централна кооперативна банка 
АД-София Банки и финанси 15.91 17.60

20 31 4O1  Проучване и добив на нефт и газ 
АД-София  Добивен 15.74 15.87

21 85 3NB  Неохим АД-Димитровград  Химия 15.45 1.76

22 38 4DR Дружба стъкларски заводи АД-София Производство на стъклени 
изделия 14.33 14.10

23 13 5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена Холдинг – туризъм, текстил 13.67 36.01

24 39 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг 
АД-Варна Туризъм 13.48 13.55

25 55 6EG Енергоремонт Холдинг АД-София Холдинг – енергетика 13.12 9.08

26 53 5BR Параходство Българско речно плаване 
АД-Русе Транспорт 13.08 9.83

27 42 SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч  Електроинструменти 12.53 12.62

28 33 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка 
АД-София Банки и финанси 12.48 15.21

29 32 6L1 Ломско пиво АД-Лом Производство на бира 12.39 15.58

30 15 5EC ТБ Сибанк АД-София Банки и финанси 11.06 32.19

31 - E4A Енемона АД-Козлодуй Енергетика, строителство 10.73 10.57

32 96 5PET Петрол АД-София Горива 10.66 -2.80

33 61 52E Елхим Искра АД-Пазарджик Акумулатори и батерии 10.33 7.47

34 - 45W Уеб Медия Груп АД-София Интернет бизнес 9.90 4.34

35 - 59X Унифарм АД-София Продукти за медицината 9.88 2.97

36 25 6AB Албена АД-к.к. Албена Туризъм 9.88 18.83

37 - 5BP Билборд АД-София Реклама 9.77 29.22

38 - SPV Спарки АД-Русе Електроинструменти 9.64 14.92

39 - 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София Холдинг – цигари 9.54 -1.26

40 41 55B Благоевград-БТ АД-Благоевград Производство на цигари 9.46 13.13

41 59 4ID Индустриален Холдинг България 
АД-София 

Холдинг – корабостроене, 
индустрия 8.45 7.87

42 50 5SR Стара планина Холд АД-София Холдинг – машиностроене, 
текстил 8.42 10.47

43 70 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Машиностроене 8.06 5.42

44 - 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна Туризъм 7.39 1.18

45 47 55E Елпром-ЗЕМ АД-София Елктродвигатели и 
 хидрогенератори 7.38 10.93

46 17 4I8  Индустриален Капитал Холдинг 
АД-София  Холдинг 7.36 27.20

47 - MKX Меком АД-София Производство на храни 7.09 3.86

48 89 57B Булгартабак-холдинг АД-София Холдинг – тютюни 6.93 0.50

49 16 3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас Строителство и 
проектиране 6.93 28.79

50 52 5MA Медика АД-София Медицински материали 6.88 9.96

акциите 
носят пари 
и в трудни 
времена

Чавдар Първанов

марж на пеЧалБаТа
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2008 2007 код компания сектор 2008 2007

51 60 5MC София Мел АД-София Производство на храни 6.63 7.73

52 36 6K1 Каолин АД-Сеново Добивен 6.51 14.86

53 74 4HE Хидравлични елементи и системи 
АД-Ямбол Машиностроене 6.36 4.31

54 34 4HI Хидроизомат АД-София Строителни материали 5.67 15.20

55 56 6AR Арома АД-София Козметика 5.61 8.83

56 - T57 Трейс груп холд АД-София Холдинг – инфраструктура 4.59 19.86

57 - 5MS Медийни Системи АД-Стара Загора Електроника 4.51 4.69

58 76 6S7 Синергон Холдинг АД-София Холдинг – търговия, туризъм 4.49 3.87

59 54 4BJ Българска роза-Севтополис АД-Казанлък Лекарствени субстанции 4.42 9.56

60 77 3U9  Унипак АД-Павликени  Хартиени изделия 4.34 3.13

61 43 6H2 Холдинг Пътища АД-София Холдинг – инфраструктура 4.31 12.17

62 57 3JR Софарма АД-София Фармацефтика 4.17 8.73

63 49 5BT Българска телекомуникационна компа-
ния АД-София Телекомуникации 4.01 10.69

64 22 T43 Зърнени Храни България АД-София Търговия със зърно, биогорива 3.97 22.13

65 48 5EO Етропал АД-Етрополе Продукти за медицината 3.45 10.91

66 - 59W Балкан проджекти мениджмънт 
АД-София 

Проиводство и търговия с 
химически продукти 3.31 3.86

67 - 4DP Деспред АД-София Транспорт и спедиция 3.09 0.14

68 67 6C4 Химимпорт АД-София Холдинг – банки и финанси, 
търговия, производство 2.87 5.86

69 62 3Z9 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Производство на храни 2.85 6.91

70 - A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агробизнес 2.61 3.86

71 - 58B Завод за хартия-Белово АД-Белово Хартиени изделия 2.39 2.66

72 30 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир Машиностроене 2.30 16.01

73 - 6SP Специализирани Бизнес Системи 
АД-София Информационни технологии 2.10 2.83

74 98 51P Полимери АД-Девня Химия – хлор, основи, киселини 1.93 -9.10

75 - 4MO Машстрой АД-Троян Машиностроене 1.71 2.90

76 - SO5 Софарма трейдинг АД-София Търговия с лекарства 1.67 3.86

77 80 4KU Каучук АД-София Транспортни ленти 1.64 2.71

78 51 6S2 САФ Магелан АД-София Търговия с храни 1.55 10.25

79 - C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико 
Търново Търговия на дребно 1.52 21.86

80 79 4L5 Лесопласт АД-Троян Дървообработване 1.39 2.78

81 73 57E ЕМКА АД-Севлиево Кабели 1.26 4.64

82 82 6D3 Девин АД-Девин Храни 1.16 2.57

83 21 4EH Еврохолд България АД-София Холдинг – финанси,  
автомобили, производство 1.07 22.37

84 84 3TV Топливо АД-София Търговия 1.02 1.90

85 88 4BI ЗАД Булстрад-София Застраховане 1.01 0.53

86 91 53B Биовет АД-Пещера Продукти за ветеринарна 
медицина 0.56 0.21

87 63 3JU София-БТ АД-София Производство на цигари 0.50 6.38

88 86 6AM Алкомет АД-Шумен Алуминиеви изделия 0.37 1.56

89 93 4VD Видахим АД-Видин Производство на гумени 
изделия 0.00 0.12

90 37 4PX Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Опаковки за цигари и храни -0.61 14.25

91 58 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Холдинг – текстил, -0.65 8.56

92 75 5ORG Оргахим АД-Русе Бои и химикали -1.54 4.03

93 83 59C  Чугунолеене АД-Ихтиман  Чугунени изделия -2.71 2.19

94 - 6AN Асенова крепост АД-Асеновград Производство продукти от 
полиестер -4.62 -29.57

95 - 3ZB София Хотел Балкан АД-София Туризъм -4.81 -8.56

96 24 5MY Мостстрой АД-София Инфраструктура -6.06 18.94

97 81 6D5 ЗАД ДЗИ-София Застраховане -8.27 2.59

98 68 5IC ЗД Евро инс АД-София Застраховане -17.08 5.69

99 69 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали Цветна меалургия -22.18 5.52

100 72 3MZ Свилоза АД-Свищов Химия – целулоза -22.63 4.90

ции от силистренското предприятие 
„Фазарлес“. През тази година холдин-
гът обаче изобщо не влезе в класаци-
ята.
Който е спестявал по време на бурния 
икономически растеж, сега бере плодо-
вете и може да си позволи да увеличи 
капитала си и да инвестира. Пример в 
това отношение е четвъртият в кла-
сацията „Корпорация за технологии и 
иновации Съединение“. През изминала-
та година две дъщерни дружества на 
компанията заделиха печалбите си и 
увеличиха капитала си („Оптела лазер-
ни технологии“ и „ЗММ Металик“), кое-
то от своя страна напомпа отчета на 
дружеството по линия на финансови-
те приходи с над 11.3 млн. лв. Отделно 
над 9 млн. лв. приходи на акционери на 
дружеството в резултат на операции 
с акции генерираха допълнителен поло-
жителен принос. 
Извън еднократните ефекти компа-
ниите, които се управляват добре, са 
шампионът тази година в голямата 
класация - Корпоративна търговска 
банка, и интернет медийната група 
„Инвестор БГ“. Забележително е пред-
ставянето на три експортно ори-
ентирани предприятия, които бяха 
сред първите ударени от кризата, 
но се придържат стриктно към анга-
жиментите си към акционерите - да 
максимизират печалбите. Такива са 
„Кораборемонтен завод Одесос“, произ-
водителят на дървесновлакнести пло-
чи „Фазарлес“ и „Монбат“, които съу-
мяват да подържат двуцифрени норми 
на печалби и в трудни времена. 
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нулева година 
за доброто  
корпоративно 
управление

Чавдар Първанов

п
Подреждането на дружества-
та с най-добро корпоративно 
управление се оказа една от 

трудните задачи в класацията топ 
100 тази година - едва 16 от 30 
анкетираните специалисти се 
съгласиха да участват в проучването 
ни. Просто голяма част от участни-
ците на пазара не може да определи 
нито една компания, която отговаря 
на стандартите за прозрачност, 
честност, отговорност и отчет-
ност. 
Причината може да се търси както 
в страничните ефекти от кризата 
- явно в трудни времена доброто 
корпоративно поведение се превръща 
в дефицитен актив и минава на заден 
план за повечето публични компа-
нии, така и в липсата на устойчиви 
модели и дългосрочна визия в тази 
област. Това от своя страна генерира 
значителна доза разочарование сред 
инвеститорите, които тази година 
като че ли подредиха своите фаво-
рити според това кои по-малко са ги 
разочаровали.
На очи веднага се набива лидерство-
то на производителя на акумулатори 
„Монбат“, който за втора поред го-
дина оглавява класацията със значи-
телна преднина пред втория. Като 
експортно ориентирано предприяти-
ето беше сред първите, които усети-
ха удара на световната финансова и 
икономическа криза. Независимо от 
това компанията продължи да раз-
крива информация регулярно, веднага 
коригира прогнозите си и не спести и 
най-лошите новини за бизнеса си пред 
публиката във време, когато други-
те отричаха и все още се вземаха за 
острови на стабилност. Впечатление 
направи и рязкото намаляване на 
възнагражденията на висшия менидж-

мънт, където присъстват и основ-
ните собственици - братята Атанас 
и Пламен Бобокови. На фона на над 
50% ръст на печалбата на „Монбат“ 
за 2008 г., предложена за резерви, за-
платите и бонусите на двамата от 
дружеството се свиха с по 80-90%. 
Сериозен прогрес в ранглистата пра-
ви и „Индустриален холдинг България“ 
- от 7-о на 2-ро място. Напредъкът 
заедно с бетонираното първо място 
не са случайни - директори за връзки 
с инвеститорите в тези две компа-
нии са експерти, които са направили 
много за подобряването на корпора-
тивното управление в страната - Да-
ниела Пеева и Богомила Христова. 
Най-голям скок в развитието си без-
спорно бележи „Инвестор БГ“, която, 
освен че е една от малкото незасег-
нати от кризата компании в Бълга-

рия, направи и изгодна сделка, като 
продаде около 17% от капитала си на 
един от фондовете на Cisco Systems на 
изгодна за акционерите цена. Обра-
тно, заради липсата на достатъчна 
яснота и визия за развитието на 
БАКБ след влизането на нов основен 
собственик в нея я прати няколко 
стъпки по-надолу. 
За това колко е важно доброто корпо-
ративно управление специалистите 
по света вече са се произнесли отдав-
на - то намалява риска пред фирмите 
от кризи и фалит, осигурява достъп 
до по-евтино финансиране, добавя 
премия върху акциите на компаниите 
и намалява колебанията в цените им, 
увеличава конкурентоспособността 
им и повишава шансовете за пости-
гане на целите им. 

Топ 10 на компаниите с най-добро 
корпоративно управление за 2008 г.

2008 2007 компания Точки

1 1 Монбат 175

2 7 Индустриален холдинг 
България 111

3 5 Софарма 103

4 8 Енемона 89

5 2 Българо-американска  
кредитна банка 81

6 4 Каолин 71

7 9 Стара Планина Холдинг 67

8 20 Инвестор БГ 65

9 12 Корпоративна Търговска 
банка 53

10 3 Еврохолд България България 39

меТодиКа
класацията беше формирана чрез допитване до 16 предста-
вители на водещи дружества в управлението на активи и 
брокерските услуги. Всеки от тях подреди 10-те компании 
с най-добро управление, като първото място в индивидуал-
ните класации носеше 15 точки, а 10-ото - 1 точка (2-то мяс-
то - 12 точки, 3-то - 10, и т.н. през 2 точки за всяка следваща 
позиция). При оценяването на дружествата освен личното 
си мнение експертите се съобразяваха и с описаните в наци-
оналния кодекс за корпоративно управление принципи. ко-
дексът, който беше приет през есента на миналата година, 
отразява най-добрите управленски практики в еС и 30-те 
страни от организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (оиСр). Според него доброто корпоративно уп-
равление означава лоялни и отговорни ръководители, про-
зрачност и разкриване на информацията, независимост и 
отговорност на дружеството пред обществото и заинтере-
суваните лица.
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даниела Пеева 
директор за връзки с инвеститорите на „Монбат“

анализаторите отчитат спад на 
качеството на корпоративното уп-
равление през 2008 г. дължи ли се това 
на кризата?
Инвеститорите свикнаха през из-
миналите години да виждат високи 
резултати и сега, когато нещата не 
изглеждат така добре, са склонни да 
обвиняват корпоративните ръковод-
ства в лошо управление. Това обаче 
невинаги може да се приеме за вярно. 
Моето наблюдение е, че повечето от 
компаниите, които са силно притес-
нени относно бъдещото развитие на 
своя бизнес, влагат много усилия за 
запазване на пазарното си присъст-
вие. В това време може би забравят 
да информират инвеститорите за 
мерките и действията, които пред-
приемат за стабилизиране на бизнеса, 
за привличане на нови клиенти или 
за запазване на вече съществуващи-
те. Лошите финансови резултати 
или по-слабите такива в сравнение с 
предходни периоди не се коментират 
с публиката, не се обясняват причи-
ните за тях. Това до голяма степен 
оставя в неведение инвеститорите и 
изпраща негативни сигнали към тях. 
Изобщо липсата на информация към 
инвеститорите и заинтересуваните 
лица създава впечатление, че корпора-
тивните ръководства бездействат, 
че не управляват качествено, че са 
неспособни да се справят с кризата.  

демотивирани ли са компаниите да 
са прозрачни и да разкриват инфор-
мация при криза? доколко доброто 
корпоративно управление в такива 
времена се превръща от актив в бре-
ме за фирмите?
Смятам, че ако мениджмънтът на 

една компания е възприел като своя 
политика прозрачността във взаимо-
отношенията си с инвеститорите 
и заинтересуваните лица, нищо не би 
било в състояние да го демотивира да 
продължи тази политика. Преди криза-
та инвеститорите бяха по-склонни 
да дават премия за прозрачност. 
Следва да се отчете обаче и обсто-
ятелството, че новите компании, 
листнати на БФБ, които са заложили 
в цялостната си бизнес политика 
придържането към принципите и до-
брите практики на корпоративното 
управление, за първи път се сблъскват 
с криза от такова естество и в таки-
ва мащаби. В контекста на публичния 
им статут това води до безспорни 
затруднения в намирането на баланс 
между прозрачността и регулярното 
оповестяване на съществена инфор-
мация, от една страна, и търсенето 
на начини да се стабилизира и развие 
бизнесът на тези дружества, от дру-
га. Същевременно не трябва да забра-
вяме, че и за инвеститорите в Бълга-
рия тази криза е съвсем ново явление и 
безспорно ги прави доста предпазливи 
при вземане на инвестиционните им 
решения. В този смисъл вярвам, че 
компаниите, които наистина желаят 
да утвърдят позитивния си корпора-
тивен имидж, няма да пренебрегват 
необходимостта от разкриване на 
информация.

получихте упреци за водената от 
мениджмънта политика за обра-
тно изкупуване на собствени акции, 
но продължавате да поддържате 
линията. Кой е аргументът ви да го 
правите?
В срещите, които провеждаме с чуж-

дестранни и български инвеститори, 
както и в кореспонденцията, която 
осъществяваме с тях, до настоящия 
момент нито един инвеститор не е 
изразил недоволство или е отправил 
критика към мениджмънта на „Мон-
бат“ по отношение на проведените 
процедури по обратно изкупуване на 
собствени акции. Считам, че този 
факт достатъчно красноречиво 
говори за това, че инвеститорите 
приемат за обосновано в контекста 
на настоящата криза осъществя-
ването на процедурите по обратно 
изкупуване.

нито едно от дружествата не беше 
пощадено от инвеститорите при 
обезценката на акциите му. Какви 
са преките изгоди в трудни времена 
една компания да е прозрачна? 
Кризата отминава, но доверието, 
което си изградил сред инвестито-
рите, трябва да остане и след като 
си преодолял кризата. Инвеститор-
ското доверие се печели трудно и 
постепенно. За акционерите и потен-
циалните инвеститори е важно да 
се убедят в последователността на 
корпоративната политика, прилагана 
от ръководството, както и в способ-
ността му да се справя с проблемни 
ситуации, така че да се запази или 
увеличи изгодата за акционерите. В 
този смисъл дори и в ситуация на фи-
нансова и икономическа криза, която 
обективно предпоставя влошаване на 
финансовите резултати, компанията 
трябва да е максимално прозрачна към 
своите инвеститори, за да им покаже 
начините, по които се справя със си-
туацията, и така да запази тяхното 
доверие. 

Кризата не е 
оправдание за влошено 
корпоративно 
управление

интервюто взе Чавдар Първанов

© Юлия лазарова
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пеЧалБа

ПеЧалба

2008 2007 код компания сектор 2008 
(хил.лв.)

2007* 
(хил.лв.)

Промяна 
%

1 99 5PET Петрол АД-София Горива 208 107 -22 918 -

2 1 6C4 Химимпорт АД-София Холдинг – банки и финанси, 
търговия, производство 143 185 137 785 4

3 4 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна 
Банка АД-София Банки и финанси 53 166 51 100 4

4 5 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка 
АД-София Банки и финанси 50 931 50 065 2

5 52 3NB  Неохим АД-Димитровград  Химия 45 425 3 353 1 255

6 2 5BT Българска телекомуникационна ком-
пания АД-София Телекомуникации 41 678 111 610 -63

7 10 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка 
АД-София Банки и финанси 40 298 23 177 74

8 9 4DR Дружба стъкларски заводи АД-София Производство на  
стъклени изделия 31 020 28 070 11

9 18 5MB Монбат АД-София Батерии и  
акумулатори 26 632 16 901 58

10 65 57B Булгартабак-холдинг АД-София Холдинг – тютюни 24 748 1 984 1 147

11 27 5T3 Корпорация за технологии и инова-
ции Съединение АД-София Холдинг 23 574 32 753 -28

12 12 4CF ТБ Централна кооперативна банка 
АД-София Банки и финанси 21 543 20 321 6

13 8 55B Благоевград-БТ АД-Благоевград Производство на цигари 19 621 30 034 -35

14 7 3JR Софарма АД-София Фармацефтика 19 416 31 995 -39

15 6 5EC ТБ Сибанк АД-София Банки и финанси 19 012 41 366 -54

16 20 6S7 Синергон Холдинг АД-София Холдинг – търговия, 
туризъм 18 176 13 923 31

17 31 5ODE Кораборемонтен завод Одесос 
АД-Варна Ремонт на кораби 15 479 7 964 94

18 - E4A Енемона АД-Козлодуй Енергетика,  
строителство 15 236 14 382 6

19 22 4ID Индустриален Холдинг България 
АД-София 

Холдинг – корабостроене, 
индустрия 14 643 13 316 10

20 11 6AB Албена АД-к.к. Албена Туризъм 12 482 20 816 -40

21 78 4PN Петър Караминчев АД-Русе Химия 12 081 785 1 439

22 50 4I8  Индустриален Капитал Холдинг 
АД-София  Холдинг 10 008 3 818 162

23 28 SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч Електроинструменти 9 826 9 191 7

24 13 6K1 Каолин АД-Сеново Добивен 9 708 18 667 -48

25 14 6H2 Холдинг Пътища АД-София Холдинг –  
инфраструктура 8 629 18 172 -53

26 98 3ZL Златни пясъци АД-Варна Туризъм 8 619 -4 496 -

27 59 6EG Енергоремонт Холдинг АД-София Холдинг – енергетика 8 455 2 745 208

28 37 4O1  Проучване и добив на нефт и газ 
АД-София  Добивен 7 861 5 745 37

29 24 5SR Стара планина Холд АД-София Холдинг – машиностроене, 
текстил 7 807 10 531 -26

30 23 T43 Зърнени Храни България АД-София Търговия със зърно,  
биогорива 7 761 11 787 -34

31 46 5BR Параходство Българско речно пла-
ване АД-Русе Транспорт 7 489 4 447 68

32 - 4D8 ХД Дунав АД-Враца Холдинг 7 113 382 1 762

33 48 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Машиностроене 6 729 4 140 63

34 - SO5 Софарма трейдинг АД-София Търговия с лекарства 5 621 767 633

35 - MKX Меком АД-София Производство на храни 5 482 4 427 24

36 41 4F6 Фазерлес АД-Силистра Дървообработване 5 430 5 422 0

37 32 T57 Трейс груп холд АД-София Холдинг –  
инфраструктура 5 301 7 517 -29

38 3 4EH Еврохолд България АД-София 
Холдинг – финанси,  
автомобили,  
производство

4 449 82 595 -95

39 45 5MC София Мел АД-София Производство на храни 4 308 4 924 -13

40 47 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг 
АД-Варна Туризъм 4 072 4 192 -3

41 - SPV Спарки АД-Русе Електроинструменти 3 906 18 775 -79

42 62 52E Елхим Искра АД-Пазарджик Акумулатори и  
батерии 3 772 2 639 43

43 - 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София Холдинг 3 214 -1 458 -

44 39 3TV Топливо АД-София Търговия 3 211 5 576 -42

45 - 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив Холдинг 3 060 680 350

46 - 6SO София Комерс-Заложни къщи 
АД-София Финанси – заложни къщи 2 956 2 426 22

47 64 4HE Хидравлични елементи и  
системи АД-Ямбол Машиностроене 2 896 2 111 37

48 40 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Холдинг – туризъм 2 828 5 574 -49

49 - 5BP Билборд АД-София Реклама 2 815 5 589 -50

Трудни 
печалби

и Изминалата 2008 г. беляза нача-
лото на трудните печалби за 
българските компании, в това 

число за тези на Българската фондова 
борса. И ако през първата половина на 
годината някои се възползваха от 
съществуващите възможности за 
продажба както на активи, така и на 
стоки и услуги, то през втората 
половина кризата и свитото търсене 
на чуждестранните пазари ги поста-
виха в съвсем нова икономическа 
реалност. 
След като години наред представяше 
символична печалба или загуба от 
продажбата на горива, през миналата 
година „Петрол“ постигна 208 млн. лв. 
печалба. Лидерското място обаче се 
дължи на еднократния ефект от про-
дажбата на над 70 бензиностанции и 
петролна база в софийския квартал 
„Илиянци“ на „Лукойл“.
Отличник по този критерий остава 
финансовият бранш - в първите 15 
компании по печалба се нареждат 
всички публични банки. Петте инсти-
туции запазват положителния темп 
на развитие от 2007 г., а Корпора-
тивна търговска банка дори зарадва 
акционерите с удвояване на нетната 
си печалба.
Голямото разочарование обаче подне-
соха индустриалните компании. 

Татяна ПунЧева
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2008 2007 код компания сектор 2008 
(хил.лв.)

2007* 
(хил.лв.)

Промяна 
%

50 42 3Z9 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Производство на храни 2 541 5 412 -53

51 75 4BI ЗАД Булстрад-София Застраховане 2 467 984 151

52 26 5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. 
Албена Холдинг – туризъм, текстил 2 329 10 018 -77

53 53 6AR Арома АД-София Козметика 2 216 3 235 -31

54 - A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агробизнес 1 978 3 008 -34

55 - 59X Унифарм АД-София Продукти за  
медицината 1 852 524 253

56 - C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико 
Търново Търговия на дребно 1 668 1 131 47

57 71 4V5 Варна-плод АД-Варна Холдинг – търговия 1 658 1 308 27

58 - 5EB Юрокапитал Битекс АД-София Строителство и 
проектиране 1 398 -901 -255

59 - 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна Туризъм 1 369 -17 -

60 - 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София Холдинг – цигари 1 146 -83 -

67 49 6AM Алкомет АД-Шумен Алуминиеви изделия 1 116 3 977 -72

61 70 5MA Медика АД-София Медицински материали 1 110 1 394 -20

62 73 55E Елпром-ЗЕМ АД-София Елктродвигатели и 
хидрогенератори 1 091 1 084 1

63 97 51P Полимери АД-Девня Химия – хлор, основи, 
киселини 973 -4 437 -

64 74 6L1 Ломско пиво АД-Лом Производство на бира 958 1 053 -9

65 54 6S2 САФ Магелан АД-София Търговия с храни 928 3 222 -71

66 - 58B Завод за хартия-Белово АД-Белово Хартиени изделия 904 902 0

68 58 3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас Строителство и проек-
тиране 807 2 928 -72

69 69 6D3 Девин АД-Девин Храни 804 1 448 -44

70 83 3U9  Унипак АД-Павликени  Хартиени опаковки 784 596 32

71 85 4IN Инвестор.БГ АД-София Инернет бизнес 779 362 115

72 55 57E ЕМКА АД-Севлиево Кабели 712 3 059 -77

73 68 4L5 Лесопласт АД-Троян Дървообработване 669 1 535 -56

74 72 4BJ Българска роза-Севтополис 
АД-Казанлък 

Лекарствени  
субстанции 604 1 271 -52

75 88 53B Биовет АД-Пещера Продукти за ветеринарна 
медицина 587 230 155

76 - 5MS Медийни Системи АД-Стара Загора Електроника 585 459 27

77 - 59W Балкан проджекти мениджмънт 
АД-София 

Проиводство и 
търговия с химически 
продукти

574 953 -40

78 66 5EO Етропал АД-Етрополе Продукти за  
медицината 540 1 713 -68

79 57 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-
Радомир Машиностроене 519 2 984 -83

80 38 3JU София-БТ АД-София Производство на цигари 425 5 719 -93

81 80 4KU Каучук АД-София Транспортни ленти 394 690 -43

82 - 4OE Биоиасис АД-София Търговия с медицински 
материали 388 -30 -

83 - 4MO Машстрой АД-Троян Машиностроене 338 532 -36

84 - 6SP Специализирани Бизнес Системи 
АД-София Информационни технологии 257 417 -38

85 - 4DP Деспред АД-София Транспорт и спедиция 254 -1 635 -

86 84 - Хидроизомат АД-София Строителни  
материали 212 464 -54

87 - 45W Уеб Медия Груп АД-София Интернет бизнес 128 27 374

88 - 3JH Сердиком АД-София Туризъм 127 -77 -

89 92 4VD Видахим АД-Видин Производство на  
гумени изделия 0 55 -100

90 34 4PX Пловдив-Юрий Гагарин БТ 
АД-Пловдив Опаковки за цигари и храни -287 7 441 -

91 - 3ZB София Хотел Балкан АД-София Туризъм -864 -2 614 -67

92 77 59C  Чугунолеене АД-Ихтиман  Чугунени изделия -1 298 811 -

93 16 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Холдинг – текстил, -1 425 17 272 -

94 - 6AN Асенова крепост АД-Асеновград Производство продукти от 
полиестер -1 449 -7 665 -81

95 33 5MY Мостстрой АД-София Инфраструктура -1 718 7 460 -

96 44 5ORG Оргахим АД-Русе Бои и химикали -2 032 5 129 -

97 43 5IC ЗД Евро инс АД-София Застраховане -14 235 5 333 -

98 61 3MZ Свилоза АД-Свищов Химия – целулоза -15 618 2 647 -

99 35 6D5 ЗАД ДЗИ-София Застраховане -24 296 7 176 -

100 21 5OTZ Оловно цинков комплекс 
АД-Кърджали Цветна меалургия -36 518 13 826 -

Данните за 2007 г. са взети от миналогодишната класация, където има големи разминавания от отчетите за 2008 г.

Единици бяха тези, които успяха да 
задържат доброто начало на година-
та и да я приключат със значително 
подобрение на маржовете си. Пример 
за това е „Неохим“, чиято печалба 
скочи близо 14 пъти до 45 млн. лв. след 
ръст на оперативните приходи от 
над 50%. 
Повечето дружества обаче не успяха 
да се похвалят с подобно представя-
не, откъдето идва и намалението на 
печалбите на 100-те публични компа-
нии - среден спад от около 70%. 
Показателен е примерът с „Оловно-
цинков комплекс“, който разочарова 
инвеститорите със загуба от 36 млн. 
лв. Това му отреди последното място 
в подредбата на дружествата по пе-
чалба, след като само година по-рано 
беше в топ 15.
Тестът за индустриалните компании 
през 2009 г. ще бъде обаче не дали ще 
постигнат печалба, а дали ще успеят 
да осигурят достатъчно оборотен 
капитал, което е важно предвид 
свития достъп до финансиране. Как 
дружествата на БФБ ще успят да 
се справят с новата икономическа 
реалност през 2009 г. все още е рано 
да се съди, но със сигурност първите 
сигнали за способността или неспо-
собността им да оцелеят в нея вече 
са налице. 

20% 
от компаниите  
са с печалба над 10 млн. лв.

40% 
от компаниите  
са с печалба под 1 млн. лв.
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възвраЩаемоСТ на КапиТала

възвращаемост на капитала (ROE)

Позиция код компания сектор ROE (%)

1 5PET Петрол АД-София Горива 1121.68

2 5EB Юрокапитал Битекс АД-София Строителство и  
проектиране 90.77

3 4D8 ХД Дунав АД-Враца Холдинг 83.53

4 4OE Биоиасис АД-София Търговия с медицински  материали 77.29

5 59W Балкан проджекти  
мениджмънт АД-София 

Проиводство и търговия с химически 
продукти 72.47

6 6P1 Пълдин Холдинг АД-Пловдив Холдинг 71.31

7 6EG Енергоремонт Холдинг АД-София Холдинг – енергетика 55.63

8 5T3 Корпорация за технологии и иновации 
Съединение АД-София Холдинг 51.64

9 6SO София Комерс-Заложни къщи АД-София Финанси – заложни къщи 38.18

10 3NB  Неохим АД-Димитровград  Химия 37.75

11 4PN Петър Караминчев АД-Русе Химия 31.26

12 4I8  Индустриален Капитал Холдинг АД-София  Холдинг 29.55

13 5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка 
АД-София Банки и финанси 28.44

14 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София Холдинг 27.59

15 5MB Монбат АД-София Батерии и акумулатори 24.95

16 4F6 Фазерлес АД-Силистра Дървообработване 24.66

17 6N2 Никотиана БТ Холдинг АД-София Холдинг – цигари 24.40

18 4IN Инвестор.БГ АД-София Инернет бизнес 23.99

19 5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна Ремонт на кораби 23.94

20 4V5 Варна-плод АД-Варна Холдинг – търговия 19.99

21 6C4 Химимпорт АД-София Холдинг – банки и финанси, търговия, 
производство 19.08

22 6C9 ТБ Корпоративна търговска банка АД-София Банки и финанси 18.77

23 E4A Енемона АД-Козлодуй Енергетика, строителство 17.77

24 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък Машиностроене 17.48

25 5BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе Транспорт 16.69

26 52E Елхим Искра АД-Пазарджик Акумулатори и батерии 16.64

27 4DR Дружба стъкларски заводи АД-София Производство на стъклени изделия 16.38

28 5SR Стара планина Холд АД-София Холдинг – машиностроене, текстил 15.45

29 3Z9 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Производство на храни 15.23

30 6H2 Холдинг Пътища АД-София Холдинг – инфраструктура 15.20

31 3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна Туризъм 15.08

32 4O1  Проучване и добив на нефт и газ АД-София  Добивен 13.77

33 5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София Банки и финанси 13.74

34 5MC София Мел АД-София Производство на храни 13.04

35 4HE Хидравлични елементи и  
системи АД-Ямбол Машиностроене 12.56

36 5MS Медийни Системи АД-Стара Загора Електроника 12.40

37 SO5 Софарма трейдинг АД-София Търговия с лекарства 11.44

38 59X Унифарм АД-София Продукти за медицината 11.43

39 3TU Трансстрой-Бургас АД-Бургас Строителство и проектиране 11.19

40 6L1 Ломско пиво АД-Лом Производство на бира 10.29

41 T57 Трейс груп холд АД-София Холдинг – инфраструктура 10.28

42 3U9  Унипак АД-Павликени  Хартиени изделия 10.04

43 6S2 САФ Магелан АД-София Търговия с храни 9.92

44 SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч  Електроинструменти 9.57

45 C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново Търговия на дребно 9.48

46 3JR Софарма АД-София Фармацефтика 9.35

47 SPV Спарки АД-Русе Електроинструменти 9.26

48 55B Благоевград-БТ АД-Благоевград Производство на цигари 9.16

49 5EC ТБ Сибанк АД-София Банки и финанси 8.96

50 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София Банки и финанси 8.90

няма 
място за
оптимизъм

а Ако не с капиталови печалби и 
дивиденти, през 2008 г. 
инвеститорите можеха да се 

похвалят поне със средна възращае-
мост на капитала на техните 
публични компании от поне 11%. Това 
означава, че за всеки лев от собстве-
ните си ресурси компанията прави 11 
ст. печалба.
Данните обаче не дават основание за 
оптимизъм. 
Процентът за 2008 г. е два пъти по-
нисък от проследения през 2006 г. кое-
фициент, но показва, че и в условията 
на развиваща се криза акционерите 
получават някаква възвращаемост 
на доверието, което са проявили към 
компанията като са закупили нейни 
акции. 
Лидер благодарение на еднократния 
ефект от продажбата на бензинос-
танции стана „Петрол“ със своите 
над 1000% възвращаемост. Заради 
значителното си отклонение от 
останалите стойности  на съотно-
шението обаче той е  изключен от 
изчислението на средното ниво за 
100-те компании. Ако беше, това би 
довело до силно изкривяване в посока 
нагоре на представата за способнос-

Татяна ПунЧева 
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възвращаемост на капитала (ROE)

Позиция код компания сектор ROE (%)

51 5EO Етропал АД-Етрополе Продукти за медицината 8.72

52 6K1 Каолин АД-Сеново Добивен 8.61

53 5BP Билборд АД-София Реклама 8.55

54 4DP Деспред АД-София Транспорт и спедиция 8.41

55 3ZL Златни пясъци АД-Варна Туризъм 8.31

56 45W Уеб Медия Груп АД-София Интернет бизнес 7.76

57 4ID Индустриален Холдинг България АД-София Холдинг – корабостроене, индустрия 7.24

58 MKX Меком АД-София Производство на храни 7.18

59 4HI Хидроизомат АД-София Строителни материали 6.79

60 57B Булгартабак-холдинг АД-София Холдинг – тютюни 6.72

61 6AR Арома АД-София Козметика 6.49

62 5BT Българска телекомуникационна компания 
АД-София Телекомуникации 6.08

63 6S7 Синергон Холдинг АД-София Холдинг – търговия, туризъм 5.61

64 A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агробизнес 5.23

65 4L5 Лесопласт АД-Троян Дървообработване 4.96

66 5MA Медика АД-София Медицински материали 4.93

67 4BI ЗАД Булстрад-София Застраховане 4.80

68 4GH Гранд хотел Варна АД-Варна Туризъм 4.73

69 6AB Албена АД-к.к. Албена Туризъм 4.68

70 55E Елпром-ЗЕМ АД-София Елктродвигатели и хидрогенератори 4.44

71 58B Завод за хартия-Белово АД-Белово Хартиени изделия 4.44

72 57E ЕМКА АД-Севлиево Кабели 4.08

73 T43 Зърнени Храни България АД-София Търговия със зърно, биогорива 4.07

74 6SP Специализирани Бизнес Системи АД-София Информационни технологии 3.95

75 4MO Машстрой АД-Троян Машиностроене 3.71

76 4BJ Българска роза-Севтополис АД-Казанлък Лекарствени субстанции 3.29

77 5BE Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир Машиностроене 2.81

78 5ALB Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена Холдинг – туризъм, текстил 2.71

79 4EH Еврохолд България АД-София Холдинг – финанси,  автомобили, произ-
водство 2.66

80 6D3 Девин АД-Девин Храни 2.61

81 3TV Топливо АД-София Търговия 2.35

82 5V2 Холдинг Варна АД-Варна Холдинг – туризъм 2.06

83 3JH Сердиком АД-София Туризъм 1.78

84 4KU Каучук АД-София Транспортни ленти 1.68

85 6AM Алкомет АД-Шумен Алуминиеви изделия 1.32

86 53B Биовет АД-Пещера Продукти за ветеринарна медицина 1.00

87 3JU София-БТ АД-София Производство на цигари 0.61

88 51P Полимери АД-Девня Химия – хлор, основи,  
киселини 0.45

89 4VD Видахим АД-Видин Производство на гумени изделия 0.00

90 4PX Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Опаковки за цигари и храни -0.60

91 5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София Холдинг – текстил, -1.10

92 5ORG Оргахим АД-Русе Бои и химикали -3.02

93 3ZB София Хотел Балкан АД-София Туризъм -3.88

94 6D5 ЗАД ДЗИ-София Застраховане -9.62

95 59C  Чугунолеене АД-Ихтиман  Чугунени изделия -11.15

96 5MY Мостстрой АД-София Инфраструктура -15.96

97 6AN Асенова крепост АД-Асеновград Производство продукти от полиестер -18.91

98 3MZ Свилоза АД-Свищов Химия – целулоза -41.12

99 5OTZ Оловно цинков комплекс АД-Кърджали Цветна меалургия -67.60

100 5IC ЗД Евро инс АД-София Застраховане -89.4

тта на най-добрите компании на бор-
сата да генерират печалба с наличния 
си ресурс. (С „Петрол“ средното ROE e 
22%.) 
На практика вече по правило едно-
кратните ефекти диктуват лиде-
рите в класацията по ROE.  По тази 
причина на предни позиции излизат 
и немалко холдинги, чиято основна 
дейност е да структурират добри 
портфейли, които да им носят висока 
възвращаемост в бъдеще. 
Все пак обаче немалка част от друже-
стват постигат добра възвращае-
мост благодарение и на основната си 
дейност. Това обуславя защо въпреки 
кризата и свиването на печалбите 
близо 40% от всички компании в спи-
съка отчитат ROE над средното от 
11%.  Това обуславя и високите позиции 
за компании като „Неохим“ (10-то 
място), „Монбат“ (15-то място) и 
Корпоративна търговска банка (22 
място). 
Отражението на кризата личи ясно 
по дъното на класацията, където се 
намират и 10% от всички компании, 
които не само че не са генерирали 
възвращаемост, а на практика са 
изгубили от средствата на инвести-
торите. 

22  
място заема победителят 
в основната класация 
Корпоративна банка

40% 
от компаниите  
с възвращаемост на 
капитала над средната
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адСиц за имоТи

в търсене на 
златното руно

а Акциите на дружествата за 
имоти скоро не ги очакват до-
бри времена. Tова поне смятат 

брокери и анализатори, след като сри-
вът на борсата повлече и книжата на 
АДСИЦ, определяни допреди година-
две като убежище при падащ пазар. 
Освен бума на имотите и на капита-
ловия пазар в България в дружествата 
влязоха и много чужди инвеститори, 
включително и големи инвестицион-
ни фондове. В резултат засиленото 
търсене на акциите повиши и цената 
им, а наличието на голям чужд инвес-
титор се смяташе за достатъчно 
сериозен фактор, за да се включиш в 
печелившата игра. 

Панаир на суетата

Боян Икономов, CFA анализатор, ко-
ментира, че дружествата за имоти 
са били харесвани от инвеститори-
те, защото са доста прозрачни, имат 
определени активи, които се оценя-
ват сравнително лесно, трудно биха 
могли да бъдат „източени“ и по закон 
разпределят като дивидент минимум 
90% от реализираната печалба. 
Невинните години на пазара, през ко-
ито всеки вярваше и очакваше само 
ръст, обаче свършиха и това немину-
емо засегна проектите на АДСИЦ. Ос-
вен това финансовата криза накара 
по-голяма част от чуждите инвести-
тори да се изтеглят от фондовата 
борса, разпродавайки големи пакети 

весела николаева

Топ 15 на адсиц за имоти

код дружество
Приходи от 
дейността 

2008 
(хил. лв)

ръст на 
приходи-

те (%)

капита-
лизация 
(хил. лв)

активи 
(хил. лв)

ликвид-
ност 
брой 

сделки

краен 
ранг

1 5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-
София 98 717  160.61 51 322  138 753  1075  3.60

2 6F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София  42 983  -10.26 45 777  137 086  1068  8.00

3 4EC Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София 18 140  -66.09 53 326  149 106  2316  8.20

4 4IC Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт 
АДСИЦ-София 33 387  26.40 28 942  63 174  289  9.40

5 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 3526  -86.42 94 472  162 870  2382  10.00

6 6AG Агро Финанс АДСИЦ-София 6047  41.98 25 131  50 854  347  11.00

7 4PY Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София 11 940  -15.04 35 635  69 517  299  11.20

8 6A7 Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-
София 3163  61.71 27 962  32 993  157  12.20

9 6SR Сердика Пропъртис АДСИЦ-София 10 062  3015.17 16 900  67 710  11  12.40

10 6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 2475  -82.99 35 100  35 853  553  15.60

11 6ER И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София 2596  1.45 12 420  16 275  98  17.60

12 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София 1403  7.35 9113  17 250  297  17.80

13 5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 2708  11 673.91 18 850  3918  10  18.60

14 45U Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ-София 4522  -89.37 31 545  63 063  5  20.00

15 6EA И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София 1988 1.38 9150  11 392  65  20.00

акции и на дружества за имоти, което 
натисна цената им надолу. 

а сега накъде...

Заради кризата в сектора на имоти-
те брокери и анализатори не искат да 
се ангажират с точни прогнози кога ще 
се възстановят книжата на АДСИЦ. 
Според Боян Икономов, когато банко-
вите лихви спаднат и очакванията 
за доходите на хората се подобрят, 
може да се предвижда покачване и за 
акциите на имотните дружества. 
Тогава най-вероятно ще има общопо-
зитивни нагласи за пазара като цяло 
и другите акции също ще поскъпнат, 
добави Икономов.  
Стоян Николов, управител на „Първа 
ФБК“, коментира, че цената на АДСИЦ 
следва тази на земеделската земя и на 
градските имоти. От друга страна, 
през последната година акциите са 
се обезценили значително въпреки до-
брото представяне на дружествата, 
които са ги емитирали. 
Перспективите пред имотния пазар 
обаче не са много добри и по мнение 
на много хора, следящи бранша, там 
не можем да чакаме скорошно възста-
новяване. Тодор Брешков, председател 
на борда на директорите на „Фонд за 
недвижими имоти България“, каза, че в 
момента пазарът на имоти като цяло 
е замръзнал (виж интервюто). 

Богат, беден

Стоян Николов прогнозира, че в нача-
лото на следващата година можем да 
очакваме стабилизиране на капитало-
вия пазар (да не се бърка с ръст) и съот-
ветно възстановяване и за акциите 
на АДСИЦ. Той обаче прави предвижда-
нето си с условието, че водещ фактор 
при оценката им ще бъде качеството 
на притежаваните имоти и липсата 
на висока задлъжнялост. 
Брокер, който пожела анонимност, 
обаче коментира, че едва ли можем да 
чакаме пълно възстановяване както 
за акциите на фондовете, така и за 
цените на самите имоти. Причината 
е, че допреди кризата в стойността 
на книжата беше калкулирано очаква-
нето бумът на имотния пазар да про-
дължи или поне да няма спад, което не 
се оправда и вече е ясно, че в сектора е 
имало балон. Важно е и как ще се разви-
ят недовършените проекти на компа-
ниите, каквито са повечето проекти 
на сравнително младите АДСИЦ. Те се 
оценяват трудно, цената им по-скоро 
пада с течение на времето, а ако дру-
жествата вече имат висока задлъжня-
лост, те много трудно биха ги финан-
сирали. 

„Фни България“  
поведе при Фондо-
веТе за имоТи 
За пръв път в „дневник 100“ 
подредихме и 15-те най-до-
бри дружества със специ-
ална инвестиционна цел за 
имоти по методиката от 
основната класация, като 
са променени някои от 
критериите, за да се хване 
по-точно спецификата в 
дейността на фондовете. 
това са приходи, ръст на 
приходите, ликвидност, 
пазарна капитализация и 
активи (вместо марж на 
печалбата), които имат 
еднакво тегло при крайна-
та оценка. Причината за 
елиминирането на маржа 
на печалбата е, че в начало-
то на дейността си много 
фондове реализират печал-
ба от преоценка на активи, 
която обаче според закона 
не подлежи на разпределе-
ние за дивидент. 
Победителят в класацията 
е „Фонд за недвижими имо-
ти България“.  
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инТервю

предвиждате ли промяна в проек-
тите на фонда заради кризата?
Всички свободни средства, които сме 
набрали от борсата, вече са инвес-
тирани и от тази гледна точка не 
планираме да развиваме нови про-
екти, а по-голяма част от старите 
са замразени за тази година. Идеята 
ни е, че преди да се види размерът на 
кризата в България и каква посока ще 
поемат нещата у нас, по-добре е да се 
ограничат разходите. Това е особено 
важно в ситуация, в което не се знае 
какви приходи ще можеш да получиш 
от проектите си по простата при-
чина, че пазарът на имоти като цяло 
е замръзнал. Тоест има продавачи, 
които не свалят цените, има купува-
чи, които очакват много ниски цени и 
нищо не се случва. 

отказали ли сте се от планирани  
продажби на имоти? 
Като продажби единственото, което 
не успяхме да реализираме миналата 
година, е бизнес център „Камбаните“, 
който довършваме в момента. За 
него имахме предварителен договор 
за продажба, но явно заради кризата 
потенциалният купувач не успя да 
си намери финансиране и сделката 
се провали. За другите проекти не 
сме планирали, че трябва задължи-
телно да ги продадем. Още повече че 
от края на миналата година до май 
тази година основният ни фокус е 
върху завършването на „Камбаните“. 
Всъщност през цялата минала година 
усилията ни бяха насочени към стро-
ителството на офис сградата на бул. 
„Г.М. Димитров“ в София и последва-
щата й продажба и върху бизнес цен-

тър „Камбаните“. За последната вече 
сме намерили наематели и е важно да 
я завършим, защото сме обвързани 
със срокове. 
Останалите проекти не сме планира-
ли да ги развиваме през тази година, 
освен текущите неща, които няма 
как да спрем. До „Камбаните“ имаме 
още 17 дка земя, за които в момента 
върви процес на регулация, който не 
е разумно да спрем, но повече нищо 
няма да правим за момента. 

има ли опция наемите да се покач-
ват в следващите години или да се 
предоговарят?
Всичките ни договори са стандартни 
и са с клаузата за индексация на цена-
та според инфлацията в Европейския 
съюз, защото плащанията са в евро. 
Всеки един договор има възможност 
да се предоговаря в зависимост от 
това какво се случва, но за момента 
нямаме индикации, че дружествата, с 
които имаме договори, гледат в тази 
насока. В същото време продажбите, 
както и наемите са доста проблема-
тични, защото поне на нас ни се стру-
ва, че се освобождават повече площи, 
отколкото е търсенето. Или поне 
тези, които търсят, изчакват, за да 
видят докъде ще паднат цените. 

а ще има ли спад при наемите на 
офиси? 
Според мен вече има спад. 

Това по какъв начин може да се от-
рази на дружествата за имоти?
С по-ниска възвращаемост на ак-
тивите. Но голяма част от друже-
ствата за имоти, тези поне, които 
аз познавам, не са толкова зависими 

от приходите от наем по простата 
причина, че повечето им активи като 
процент не са в такъв тип имоти. 
Повечето имат имоти под формата 
на земя или в процес на изграждане, 
които искат да доведат до отдаване 
под наем, но все още основният при-
ход на по-голямата част от друже-
ствата е от продажби и преоценки, 
не толкова от наеми. Така че много за-
виси кой как е планирал нещата и кой 
какви очаквания е имал. Но наемите 
определно падат и според мен това 
е естествено, защото се увелича-
ват площите, които се отдават, а в 
същото време всеки разумен бизнес 
гледа да харчи по-малко в този период 
и в следващата година. 

Какви са прогнозите ви за пазара 
на офис площи през следващата 
година? 
Надявам се да се нормализира. Про-
блемът е следният – в момента 
няма много купувачи, тъй като никой 
няма ликвидност, а тези, които 
имат, изчакват. Според мен такъв 
пазар в момента до голяма степен 
не съществува. Той просто е замрял. 
От друга страна, дори и предишни-
те години той беше силно изкривен, 
защото всеки си мислеше, че може да 
изгражда офиси. Но истината е, че на 
много малко места и в много малко 
сгради човек може да види, че те са 
построени с качеството и гъвкавост-
та, която е нужна на един нормален 
наемател. И това се отрази и върху 
цената на наемите. 
Ако човек се разходи и прочете та-
белите по офис сградите, ще види, 
че почти всички се рекламират като 
клас А. Такива сгради в истинския 
смисъл на думата в София се броят 
на пръсти. Кризата ще изчисти 
първо случайните играчи на пазара 
и ще накара оставащите да мислят 
повече във фазата на планирането, а 
не просто да правят един продукт и 
след това да мислят за кого го правят 
и как трябва да изглежда. 

пазарът на имоти  
е замрял

Повечето фондове за 
имоти все още не са 
зависими от доходите 
от наеми

интервюто взе весела николаева

тодор Брешков 
председател на съвета на директорите  
на „Фонд за недвижими имоти България“

© Георги кожухаров
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КарТа на големиТе 2008

   Търговия, дистрибуция на горива   Търговия, дистрибуция на горива

   Банки, финанси, застраховане   Банки, финанси, застраховане

  Туризъм  Туризъм

   Химия, фармацевтика, козметика   Химия, фармацевтика, козметика

  Електротехника  Електротехника

   Хартиени изделия, опаковки   Хартиени изделия, опаковки

  Машиностроене  Машиностроене

  Холдинг

   Имоти, строителство, проектиране и монтаж   Имоти, строителство, проектиране и монтаж   Имоти, строителство, проектиране и монтаж

  Телеком, интернет, реклама, технологии  Телеком, интернет, реклама, технологии

  Добивна, металургия  Добивна, металургия

   Производство на стъкларски изделия   Производство на стъкларски изделия   Производство на стъкларски изделия

   Храни, захарни изделия и напитки   Храни, захарни изделия и напитки

   Транспорт, ремонт на кораби   Транспорт, ремонт на кораби

   Дърводобив и преработка   Дърводобив и преработка

  Производство на цигари

10  млрд. лв.

1  млрд. лв.

100 млн. лв.

100 млн. лв.

10 млн. лв.

10 млн. лв.
1 млн. лв.

1 млн. лв.

Уеб Медия Груп АД-София 

Варна-плод АД-Варна 

Хидроизомат АД-София 

Пълдин Холдинг АД-Пловдив 

Юрокапитал Битекс АД-София 

Инвестор.БГ АД-София 

София Комерс - Заложни къщи АД-София 

Ломско пиво АД-Лом 

Деспред АД-София 

ХД Дунав АД-Враца 

Наш Дом България Холдинг АД-София 

Специализирани Бизнес 
Системи АД-София 

Медийни Системи АД - Стара Загора 

Българска роза - Севтополис АД - Казанлък 

Никотиана БТ Холдинг АД-София 

Трансстрой-Бургас АД-Бургас 
Гранд хотел Варна АД-Варна 

Холдинг Варна АД-Варна 
Балкан проджекти мениджмънт АД-София 

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена 
Етропал АД-Етрополе 

Медика АД-София 
Елпром-ЗЕМ АД-София 

Унипак АД-Павликени  

Унифарм АД-София 

Машстрой АД-Троян 
Петър Караминчев АД-Русе 

София Хотел Балкан АД-София 

Чугунолеене АД-Ихтиман  

Корпорация за технологии 
и иновации Съединение 
АД-София 

Асенова крепост АД - 
Асеновград 

Фазерлес АД - 
Силистра 

Мостстрой АД-
София 

Каучук АД-София 
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 

Билборд АД-София 

Завод за хартия - Белово АД-Белово 

Елхим Искра АД-Пазарджик 

Арома АД-София 

Спарки АД-Русе 

Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив 

Проучване и добив на нефт и газ АД-София  

Полимери АД-Девня 

Лесопласт АД-Троян 

Златни пясъци 
АД - Варна 

Видахим АД-Видин 

ЕМКА АД-Севлиево 

Хидравлични елементи
и системи АД - Ямбол 

САФ Магелан АД-София 

Трейс груп холд АД-София 

Свилоза АД - 
Свищов 

Девин АД-
Девин 

София Мел АД-София 

Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 

Параходство Българско речно плаване АД-Русе 

Енергоремонт Холдинг АД-София 

Меком АД-София 

М+С хидравлик АД-Казанлък 

София - БТ АД - София 

Ка
пи

т
ал

из
ац

ия
 

Приходи 

Бесттехника ТМ - 
Радомир ПАД-Радомир 
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Загуба в същото 
съотношение

абсцисата показва 
приходите на компаниите 
за 2008 г. 

ординатата показва капитализацията 
на компаниите за 2008 г.

приходи: 125 млн. лв.

капитализация: 
5 млн. лв.

капитализация 
под 1 млн. лв.

печалба 1 млн. лв. - 10 млн. лв.

загуба до 1 млн. лв.

10  млрд. лв1  млрд. лв

ЗАД ДЗИ-София 

ТБ Сибанк АД-София 

ТБ Корпоративна търговска банка АД-София 

Монбат АД-София 

Дружба стъкларски 
заводи АД-София 

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 

Софарма АД-София 

Албена АД-к.к. Албена 

ТБ Централна кооперативна банка АД-София 

Каолин АД-Сеново 
Зърнени Храни България АД-София 

Холдинг Пътища АД-София 

Еврохолд България АД-София 

Булгартабак-холдинг АД-София 

Софарма трейдинг АД-София 

Неохим АД-Димитровград  

Доверие Обединен Холдинг АД-София 
ЗАД Булстрад-София 

Благоевград - БТ АД-Благоевград 

Синергон Холдинг АД-София 

Топливо АД-София 

Алкомет АД-Шумен 

Индустриален Холдинг България АД-София 

Оловно цинков комплекс АД-Кърджали 

Енемона АД-Козлодуй 

ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 

Оргахим АД-Русе 

ЗД Евро инс АД-София 

ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 
Стара планина Холд АД-София 

Индустриален Капитал Холдинг АД-София  

Биовет АД-Пещера 

Спарки Елтос АД-Ловеч  
Агрия Груп Холдинг АД-Варна 

Захарни заводи АД-Горна Оряховица 

Българска телекомуникационна компания АД-София 

Петрол АД-София 

Химимпорт АД-София 

над 100 000 000
до 100 000 000

 до 50 000 000
 до 10 000 000
 под 1 000 000



32
100  2008

прогнози и оЧаКвания

Петко кръстев 
изпълнителен директор на „дСк Управление  
на активи“

Какви са очакванията ви за разви-
тието на капиталовия пазар до 
края на тази година?
Развитието му е тясно обвързано 
с данните, които получаваме от 
реалния сектор. При обнадеждаващи 
икономически данни капиталовите 
пазари биха реагирали положително. 
При продължаване на спада на произ-
водството и международния стоко-
обмен и увеличаване на безработица-
та пазарът би реагирал негативно.

Ще успее ли да се възстанови българ-
ската борса?
Пред бъдещето на световната иконо-
мика съществуват все още много 
неизвестни. Консенсусното мнение на 
повечето икономисти е, че възста-
новяването й ще започне най-рано в 
края на текущата година или нача-
лото на 2010 г. При такова развитие 
на обстоятелствата световният 

капиталов пазар, част от който 
е и българският, би трябвало да се 
съвземе с около шест до девет месеца 
по-рано. Статистически е устано-
вено, че борсите се възстановяват 
в рамките на около половин година 
по-рано, отколкото започва възста-
новяването на реалния сектор. 
Относно българския капиталов пазар, 
пред него съществуват и допълни-
телни неизвестни, тъй като у нас 
реалната икономическа криза запо-
чна доста по-късно, с около година, 
отколкото в развитите държави, и е 
резонно да се вярва, че и ще завърши 
по-късно, отколкото в страните от 
Западна Европа и САЩ. Това би тряб-
вало да означава, че нашата борса ще 
усети зелената вълна по-късно от 
индексите в развитите страни.
Все пак трябва да се отбележат и 
няколко допълнителни факта - първо, 
през 2008 г. българският индекс SOFIX 
зае едно от първите места по спад. 
Също така в последните месеци се 
наблюдава и силна корелация с оста-

налите индекси от Европа и САЩ, 
което може и да доведе до ситуация, 
в която Българската фондова борса 
да последва останалите световни 
индекси в посока нагоре при добри 
данни от водещите икономики и все 
още липсващи такива от родната ни 
икономика.

Ще имат ли ефект действията на 
правителствата и централните 
банки в борбата им срещу кризата?
Този въпрос буди много дискусии меж-
ду икономистите. Част от тях са на 
мнение, че без агресивната намеса 
на правителствата и централните 
банки сегашната криза би била изклю-
чително дълга и болезнена. Техните 
опоненти пък смятат, че това без-
прецедентно „наливане“ на средства 
във финансовите институции, 
практическата национализация на 
част от тях, драстичното сваляне 

на лихвените проценти, печатането 
на пари и огромното увеличаване на 
задлъжнялостта на много от водещи-
те икономики биха имали съкрушите-
лен ефект върху световната иконо-
мика в по-дългосрочен план. Факт е, че 
настоящата криза няма аналог в по-
следните 50 години. Затова може би 
е резонно и да се предприемат тези 
драстични мерки от централните 
правителства с оглед подпомагането 
на реалния сектор. Критичен момент 
представляват по-нататъшните 
им действия при постигането на 
евентуална стабилизация в икономи-
ката. Такива действия представля-
ват плавното вдигане на лихвените 
проценти с оглед овладяването на 
бъдещата инфлация, породена от 
напечатаните нови пари, тяхното 
поетапно и своевременно изтегляне 
от пазара, стриктният контрол 
върху финансовия сектор.

Как преценявате кой е подходящи-
ят момент за покупка на акции?

Ако се има предвид уцелването на 
дъно, това практически е невъзмож-
но. Правилният подход в момента 
е да се инвестира в компании от 
перспективни сектори в дългосрочен 
план, чиито акции са силно подце-
нени на база техния фундамент. За 
правилна оценка би било добре да 
гледат приходите, печалбите и па-
ричния поток, който тези компании 
могат да генерират при нормални 
бизнес условия. На пазарните учас-
тници е ясно, че отчетите, които 
ще обявят публичните дружества в 
следващата една година, ще са силно 
повлияни от кризата и не предста-
вляват реалната картина за техни-
те възможности. Също така е важно 
да се отсеят компаниите, които 
биха оцелели в моментите на криза. 
Това са дружества с ниско ниво на 
задлъжнялост, качествена продукция 
или услуги, доказани имена в техния 
сектор. Хубавото на текущата криза 
е, че ще се отсеят неефективните 
производства от компаниите с добър 
бизнес модел.

Кои сектори очаквате да се измък-
нат най-сухи от кризата?
В периоди на криза секторите, които 
се представят по-добре, са тези, 
чиято дейност е свързана с предос-
тавяне на комунални услуги (електри-
чество, вода), телекомуникационни 
услуги, търговия с хранителни стоки 
и продукти от първа необходимост, 
производство и търговия с лекар-
ствени продукти. Това не означава 
задължително, че дружествата в тях 
са имунизирани. И при тези компании 
е много важно да се следи нивото 
им на задлъжнялост и пазарната им 
позиция. 

да се инвестира в 
компании с дългосрочни 
перспективи

интервюто взе весела николаева

© Георги кожухаров
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Как ще се развива капиталовият 
пазар и кога можем да очакваме въз-
становяване на борсите и икономи-
ката?
Вече наблюдаваме съществено въз-
становяване на борсите (интервюто 
е от края на април - б. р.). Голяма част 
от водещите борсови индекси успяха 
да компенсират катастрофическите 
спадове от първите два месеца на го-
дината и дори да излязат на положи-
телна територия. Дали това ще про-
дължи и по-нататък зависи от това 
дали и кога ще започне възстановява-
нето на икономиката. Оптимистите 
прогнозират това да започне след юли, 
песимистите го отлагат за догодина.
дават ли реален резултат мерките 
на правителствата и централните 
банки в борбата им срещу кризата?
Очевидно да. И не би могло да бъде дру-
гояче предвид огромните ресурси, кои-
то развитите страни наливат в сво-
ите икономики. Важният въпрос е друг 
- дали направеното е достатъчно или 
това ще има само временен ефект.

Как мениджърите на дружеството 
ви избират момента за покупка на 
акции?
При нас процесът на вземане на реше-
ние за покупка на акции се състои от 
няколко етапа. Нашите финансови 
анализатори непрекъснато следят 
представянето на публичните друже-
ства и когато „справедливата“ стой-
ност на акциите на дадено дружество 
съществено надвиши борсовите ко-
тировки, те дават мнение за покуп-
ка. След това идва ред на портфолио 
мениджърите, които преценяват до-
колко дадената инвестиция е подхо-
дяща за всеки един от управляваните  
портфейли, какви са тенденциите на 
пазара и т.н., за да се стигне до край-
ното решение дали да се стартира с 
покупка на тези акции и в какви обеми.
Какви са прогнозите ви за финан-
совите резултати на компаниите 
през тази година? 
Всички сме свидетели на влошаващи-
те се резултати на компаниите. Най-
вероятно движението надолу ще про-
дължи, важно е с какви темпове. 

правителствените мерки 
вече дават резултат

100  2008

даниел Ганев
изпълнителен 
директор на 
„карол капитал 
Мениджмънт“

Какви са очакванията ви за финан-
совите пазари и за реалната иконо-
мика през тази година?
За глобалната икономика и в част-
ност за българската предстоят още 
тежки месеци. Определено считам, че 
подобрение не може да се очаква тази 
година. 
виждат ли се вече последиците от 
мерките на правителствата и цен-
тралните банки?
За съжаление на база историческите 
примери можем да констатираме, че 
ефектите от подобни интервенции 
не дават навременни резултати. Тези 
мерки ще имат смекчаващ ефект, но 
не може да се очаква те да обърнат на-
строенията на инвеститорите.
Какво анализирате, за да изберете 
подходящият момент за покупка 
на акции?
Като дългосрочни инвеститори на-
шата преценка за инвестиране се ба-
зира до голяма степен на фундамента 
на компаниите, но трудно може да 
се определи подходящият за покуп-
ка момент (още по-малко да се хване 

точно дъното) чрез инструментите 
на фундаменталния анализ. Затова в 
„Карол“ използваме комплексен подход 
- фундаментален анализ за определяне 
атрактивността на компаниите и 
технически анализ, чрез който по гра-
фики определяме тайминга за покупка 
на акциите на тези компании.
С печалба или загуба ще завършат 
индексите през тази година?
Все по-вероятен става позитивният 
сценарий, при който след неизбежна 
корекция на последните силни поскъп-
вания ръст през второто полугодие 
може да ни отведе до нови върхове за 
годината и така индексите да завър-
шат на зелено. 
Кои сектори ще останат най-малко 
засегнати от кризата?
По-малко засегнати ще са представи-
телите на дефанзивни сектори като 
здравеопазване и фармацевтика, по-
требителски стоки от първа необхо-
димост, енергетика и комунални услу-
ги и главно тези, които разчитат на 
държавни поръчки. 

След юли 2009 г. можем да 
очакваме ръст на индексите

Стоян тошев 
изпълнителен директор 
на „ти Би ай асет 
мениджмънт“

интервюто взе весела николаева

© велко анГелов

© анелия николова
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радослава Масларска 
изпълнителен директор на „елана 
трейдинг“

Според вас усещат ли се вече последиците от мерките 
срещу кризата?
Финансовата система на САЩ се стабилизира, въпреки 
че големите банки продължават да отчитат загуби от 
лоши кредити. Намалението на лихвените равнища има 
позитивно влияние върху разходите по ипотеките за 
населението, като едновременно освобождава средства 
за обслужването им и намалява опасността от фали-
ти на кредитополучателите. Това засега има ограничен 
ефект върху крайното потребление, защото населението 
увеличава спестяванията си, но на по-късен етап ще под-
крепи търсенето. Финансовите инжекции в комбинация с 
ниските лихви осигуряват предпоставки за постепенно 
стабилизиране на световните пазари. Изключително ва-
жна ще е своевременната реакция на централните банки с 
цел предотвратяване на последиците от предприетите 
мерки в средносрочен план. 

Кога можем да очакваме възстановяване на борсите и 
икономиката?
Тази криза е доста по-различна от предишната, защото 
освен индустрията има значително свиване и в строи-

телството. Следователно възстановяването ще изисква 
повече време. Позитивен знак е силното намаление на 
запасите на индустриални стоки и на жилища, но ще са 
необходими още между 6 и 12 месеца за отделните сектори 
да изчистят излишъците и да са принудени да увеличат 
съществено производството. Фондовите борси ще отче-
тат това половин година по-рано, така че при някои ин-
дустрии сега се формира дъното. През следващите месеци 
ще има периоди на спад и на възход на акциите под влияние 
на новини за икономиката и за отделните фирми. Особе-
но внимание ще се обръща на финансовите резултати и 
антикризисните мерки, които компании обявяват.

Кой период е подходящ за покупка на акции?
Има много фактори, които вли-
яят не само на цената, но и на 
подходящото време за покупка 
или продажба. Някои от тях са 
много добри инструменти при 
вземане на решение за инвести-
ции, а други в определен момент 
са подвеждащи. Наличието на 
достатъчно данни за финансо-
вото състояние, намеренията и 
проектите на една компания са 
90% от добрата сделка. Остана-
лите 10% са в правилната интер-

претация на тази информация. Златно правило е да не се 
стремиш да купиш на дъното и да продадеш на върха.

Какви са прогнозите ви за финансовите резултати на 
компаниите през тази година?
Вероятно ще има значително намаление на продажбите в 
индустрията и експортно ориентираните компании. Раз-
глеждаме вероятността за поне 20-30% спад на приходите 
и много по-сериозно намаление на печалбите. Нашите мо-
дели засега показват, че повечето сини чипове ще успеят 
да запазят положителен финансов резултат или загубите 
им няма да са притеснително големи.

Кои сектори очаквате да се измъкнат най-сухи от 
кризата? 
Банковият сектор засега си гарантира положителни 
финансови резултати, като те ще зависят най-вече от 
нарастването на лошите кредити. Някои индустриални 
компании, които имат дългосрочни поръчки, ще усетят 
кризата по-слабо. Броят на фирмите в отрасли, които 
зависят от нециклично крайно потребление, е много малък 
и само те ще са по-слабо засегнати. 

добрата сделка е 90% 
резултат от доста-
тъчните данни

Интервюто взе Весела нИколаеВа
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Любомир 
Бояджиев
изпълнителен 
директор на „Бенчмарк 
финанс“

Ще видим ли положително движение 
на борсите до края на годината?
Налице са редица предпоставки за по-
ложително движение през годината, 
но е рано за силен оптимизъм. Паза-
рът ще остане сравнително нервен, 
изцяло подчинен на настроенията на 
международните пазари. Локалните 
фактори също не бива да се пренебрег-
ват, но влиянието им ще бъде по-сла-
бо. 
Кое време е най-подходящо за инве-
стиране в акции?
Ако перифразирам Уорън Бъфет, мога 
да кажа, че винаги е подходящ момент 
за покупка на акции от добра компания 
и никога от нестабилна.  Погледнато 
от исторически план, винаги е било 
най-изгодно да се купуват акции на до-
бри компании в кризисен за тях или за 
пазара момент. 
Какви ще са финансовите резулта-
ти на компаниите през тази годи-
на?
През първата половина на годината 
резултатите като цяло ще се влоша-
ват. Очаквам последното, а вероятно 

и третото тримесечие да са по-до-
бри, но не е голям шансът финансови-
те резултати за 2009 да са по-добри 
от постигнатите през 2008. Смятам, 
че пазарът вече е отчел тази нега-
тивна тенденция. 

С печалба или загуба ще завършат 
индексите през тази година?
След една изпълнена с колебания годи-
на - на печалба. Като се има предвид, 
че българската икономика се движи с 
изоставане от западноевропейската 
между шест и девет месеца, по-ясни 
сигнали ще се получат именно от за-
пад. Капиталовият пазар няма да чака 
самото възстановяване, а ще изпре-
вари положителното движение на ре-
алната икономика.

Ще има ли сектори, които няма да са 
засегнати от кризата?
Не съществуват такива сектори - 
има повече и по-малко засегнати. На 
този етап могат да се посочат по-
стабилни области от икономиката 
като енергетика, фармацевтика и 
здравни услуги. 

рано е за силен оптимизъм

Стоян николов
управител  
на „Първа ФБк“

Ще видим ли скоро стабилизиране 
на икономиката и капиталовите 
пазари?
На първо място е стабилизирането 
на финансовия свят и по-конкретно 
банковия сектор в световен мащаб, 
който е една от първопричините за 
създалата се криза, от една страна, а, 
от друга, е гръбнак на реалния сек-
тор. Въпреки множеството мерки за 
излизане от кризата в Европа и САЩ 
всеобщото схващане е, че най-опти-
мистичните прогнози за излизане от 
кризата са началото на 2010 г.
Какво трябва да се взема предвид 
при покупката на дадена акция? 
Най-общо мога да определя два 
подхода за преценката дали да бъде 
закупена една ценна книга. Единият е 
фундаменталният анализ за цена-
та на акциите на дадена компания 
и при установяване на подценена/
надценена стойност на акциите да 
бъде взето съответното решение. 
Вторият чисто спекулативен подход 
се основава на динамиката на финан-
совите пазари и чисто конюнктурен, 

емоционален срив или скок на цените 
формира силно покачване или спад 
в стойността на ценните книжа. 
Използването на подобни моменти е 
рисковано и не е подходящо за нео-
питни, дългосрочни инвеститори.
доколко кризата ще се отрази в от-
четите на публичните дружества?
Българските компании са засегнати 
от кризата въпреки относително 
стабилното състояние на страната 
на фона на проблемите в световен 
мащаб. В този смисъл резултатите 
на публичните дружества за тази 
година, сравнени с тези от миналата, 
ще са негативни.
Каква е прогнозата ви за посоката 
на индексите до края на годината?
Надявам се индексите да завършат 
2009 г. на същите нива, на които бяха 
в края на 2008 г., което може да се 
интерпретира позитивно.
Ще има ли сектори, които няма да 
са толкова засегнати от кризата? 
Проблемите с цените на недвижими-
те имоти, свитото кредитиране от 
банките, намаленото потребление 
и междуфирмената задлъжнялост са 
повсеместни и не считам, че ще ос-
танат сектори „оазиси“, които да не 
бъдат засегнати от кризата. 

няма да има сектори, 
незасегнати от кризата

Интервюто взе Весела нИколаеВа

© николай дойЧнов

© красимир Юскеселиев





40
100  2008

прогнози и оЧаКвания

иво Сеизов
изпълнителен директор, 
„Булброкърс“

г-н Сеизов, кога можем да очаква-
ме икономиката и пазарите да се 
съвземат?
Едва ли някой в момента може да даде 
еднозначен отговор на този въпрос. 
Първоначално никой не вярваше, 
че кризата ще е толкова дълбока и 
всеобхватна, докато сега предпазли-
востта и опасенията са доминиращи. 
Безпрецедентните мерки на най-сил-
ните световни икономики и централ-
ните банки тепърва ще започнат 
да дават резултати за развитите 
страни. Ефектът ще се усети с някол-
ко месеца забавяне и на развиващите 
се пазари. Те обаче ще трябва да се 
преборят както с икономическото си 
забавяне, така и с още по-трудната 
задача - да върнат доверието на ин-
веститорите, което допълнително 
може да забави оздравителните про-
цеси. Все пак не трябва да забравяме, 
че в България например ниската стар-
това база предполага много по-малко 
възможности за спад, отколкото за 
бъдещ растеж, и съответно по-ви-
соки маржове при сравнително ниски 
нива на риск. Това е основният плюс, 
на който можем да разчитаме. 

Според вас има ли полза от пра-
вителствените мерки и тези на 
централните банки?
В последните месеци правителства-
та и централните банки предприеха 
наистина безпрецедентни мерки за 
борба с кризата, за които обаче все 
още трудно може да се каже, че дават 
търсения резултат. Наистина голяма 
част от напрежението на капита-
ловите пазари спадна в сравнение с 
шоковете в края на миналата година, 
но ситуацията е все още далеч от 

стабилна. Истинският ефект върху 
икономиката от масираното печа-
тане на пари и национализирането на 
мощни финансови гиганти тепърва 
ще се види, а по всяка вероятност 
ще станем и свидетели на втората 
вълна на кризата в глобален мащаб, 
която ще донесе повишена инфлация 
и ще пренасочи инвеститорите към 
стоковите пазари.  

Как един инвеститор да прецени 
кога и какви акции да си купи?
Според мен по-важният въпрос, с 
който трябва да се започне, е как да 
се подберат правилните акции. Ако 
един инвеститор е решил да купи 
книжа, които имат фундамент, и той 
е сигурен, че е само въпрос на време 
и останалите да го открият, за него 
точният момент на покупката не е 
от толкова голямо значение. Иначе 
винаги има много „гурута“ и „оракули“, 
които твърдят, че могат да предска-
жат кога пазарът е на дъното и тряб-
ва да купуваме, но към тези предсказа-
ния трябва да се подхожда със солидна 
доза скептицизъм. Разбира се, всеки 
инвеститор трябва да се съобразя-
ва с движението на икономиката и 
общите очаквания, много по-разумно 
би било усилията, които се хвърлят 
в това да се прогнозира точно къде е 
дъното, се пренасочат към анализ на 
отделните компании и способността 
им да се справят с кризата. Все пак в 
дългосрочен план ще спечели не този, 
който е купил най-евтино, а този, 
който е купил книжата, притежаващи 
най-високата стойност. 

С печалба или загуба ще завършат 
индексите през тази година?

Първоначално всички очаквания на 
пазара бяха, че дъното ще бъде дос-
тигнато през първото и второто 
тримесечие на тази година и след 
това можем да очакваме постепенно 
възстановяване. Сега обаче пазарът 
се отнася по-скоро скептично към 
този сценарий, а не липсват и нагласи, 
че „окото на кризата“ ще достиг-
не България през лятото и есента 
на тази година. Несигурността и 
предпазливостта ще са ключови за 
развитието на индексите тази годи-
на, като очакванията ми са към края 
й нещата да се поуспокоят и пазарът 
да приключи с 10-15% ръст спрямо 
нивата от началото на 2009 г.

има ли сектори, които могат да се 
измъкнат сухи от кризата? 
С най-леки поражения от кризата ще 
излязат тези, които бяха по-разумни 
в развитието си и не преследваха 
пазарен дял на „всяка цена“, а мислиха 
и за оптимизация на дейността си и 
повишаване на ефективността. След 
като първоначалното „разчистване 
на труповете“ отмине, тогава ще 
проличи и най-ясно здравословният 
ефект от тази криза.  
Въпреки трудностите за икономи-
ката в момента не липсват и мно-
го перспективни сектори. Според 
мен такъв е секторът на зелената 
енергия, който досега нямаше възмож-
ност да се развие у нас. Европейските 
тенденции и средствата, които се 
отпускат за развитието на алтер-
нативните енергийни източници, 
предполагат възможности за много 
бурното им развитие и у нас, дори и в 
сегашната затруднена среда. 

очаквам втора вълна 
на кризата

интервюто взе весела николаева

© Юлия лазарова
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катина Пейчева
изпълнителен директор, „оББ асет мениджмънт“

Какво развитие очаквате на фондо-
вите пазари до края на тази година?
Определено ключови за пазара ще бъ-
дат данните за състоянието на ев-
ропейските икономики, които са и 
основните партнъори на български-
те компании. На местно ниво парла-
ментарните избори не би трябвало 
да окажат сериозно влияние, освен 
ако съставянето на правителство не 
продължи прекалено дълго време. Очак-
ваме пазарите да останат изключи-
телно волатилни до края на годината, 
тенденция, която наблюдавахме и 
през първите месеци на 2009.
помогнаха ли мерките на правител-
ствата и централните банки сре-
щу кризата?
На този етап предприетите мерки 
показват стабилизиране на първо 
място на финансовата система и на 
индикаторите за бизнес климат. Пър-
вите отчети за годината на основни 
компании зад океана изненадаха пози-

тивно анализаторите, което създава 
предпоставки за завръщане на дове-
рието.
Как преценявате кой е подходящи-
ят момент за покупка на акции?
Ако говорим за улавяне на най-точ-
ния момент като абсолютното дъно, 
практически това е невъзможно и вся-
ко друго твърдение е по-скоро плод на 
еднократен късмет, който не се отна-
ся до стратегическо управление на ця-
лостен портфейл. Нашият инвести-
ционен екип се старае систематично 
да попълва управляваните портфейли 
на базата на фундаментален анализ, 
обуславящ подходящия момент за по-
купка.
Кои компании според вас ще успеят 
да задържат сравнително добри фи-
нансови резултати?
Антицикличните компании ще запа-
зят в голяма степен приходите си и 
ще се опитат да подобрят рентабил-
ността си. Промишлените компании 

ще усетят спад в производството 
на годишна база с 15-20%. Възможно е 
да видим и влошаване на кредитните 
портфейли на финансовите компании, 
както и преструктуриране на техни-
те задължения. 
Ще бъдат ли печеливши индексите 
през тази година?
Очакванията ни са, че икономическа-
та ситуация както в света, така и в 
страната ще се подобрят през 2010 
г. Капиталовият пазар би следвало да 
отрази изпреварващо тази подобрена 
конюнктура, което вероятно ще ни 
позволи да наблюдаваме печалба на ос-
новните ни борсови индекси. 

пазарите ще са волатилни 
до края на 2009 г.

Ще видим ли по-сериозно повишение 
на капиталовия пазар до края на го-
дината?
Не очаквам особено положително раз-
витие на капиталовия пазар през тази 
година. Икономическата криза тепър-
ва навлиза в реалния сектор и това 
несъмнено ще се отрази на резулта-
тите на компаниите. Все пак мисля, 
че една корекция докъм 500 пункта на 
SOFIX би била реална поради голямата 
подцененост на борсово представени-
те компании у нас. 

Кога можем да очакваме възстано-
вяване на борсите и икономиката?
Евентуално възстановяване на борси-
те и икономиките очаквам най-рано 
в средата на следващата година. Но 
първите сигнали трябва да дойдат 
отвън. Намаляването на лихвите би 
бил добър сигнал, но това може да оч-
акваме в началото и средата на 2010 г.
Как преценявате кое е подходящото 
време за влизане в дадена инвестиция?
Както и другите колеги, и ние имаме 
инвестиционни консултанти, които 

на база фундамент, на база постиг-
нати резултати, очаквания и добро 
корпоративно управление предлагат 
и заедно взимаме решение за влизане в 
дадена позиция.
Какви са очакванията ви за отчети-
те на компаниите?
Финансовите резултати на компании-
те през тази година ще бъдат доста 
по-лоши в сравнение с миналата. Кой 
би очаквал друго във времена на пада-
щи поръчки, растящи лихви и икономи-
ческа криза в глобален мащаб. 

икономическата 
криза тепърва 
навлиза в реалния 
сектор

Пламен Георгиев
изпълнителен директор, „Юг маркет“

интервюто взе весела николаева
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г-н ачев, какви са прогнозите ви за развитието на капи-
таловия пазар до края на годината?
Това, което изживяваме в момента, е безпрецедентно и 
трудно могат да се правят точни прогнози. Все пак на 
базата на исторически данни имаме определени очаквания. 
Анализаторите са обединени около мнението, че 2009 г. ще 
бъде една недотам добра година за капиталовите паза-
ри. Това вече е отразено в цените на акциите и техните 
нива в момента са много ниски. Смятаме, че сривът през 
март се очертава като дъното на фондовите борси, така 
че вече има индикация докъде може да бъде най-големият 
спад. Прогнозите за развитието на капиталовите пазари 
имат до голяма степен връзка с представянето на реална-
та икономика, защото знаем, че досега пазарите на акции 
са започвали своето възстановяване около шест месеца 
преди реалната икономика.  

Явор ачев
представител за България на 
„Пайъниър инвестмънтс“

интервюто взе весела николаева

много ваши колеги казват, че 2009 г. ще бъде дъното, а 
през следващата година ще започне възстановяването...
Без да правя точно предвиждане, мога да предложа два 
сценария на базата на историята. Единият е Великата 
депресия - при нея спадът на борсите е продължил близо 
три години. Ако направя съпоставка със сегашната криза - 
според някои анализатори тя започва през юли 2007 г., така 
че би трябвало през юли 2010 г. да започне възстановява-
нето. Вторият възможен сценарии е свързан с това, че в 
момента в развитите икономики има някои първоначални 
индикатори, че към края на годината можем да очакваме в 
някаква степен възстановяване на доверието на потреби-
телите, а оттам и на търсенето. Това се дължи на факто-
ри като спад в цената на петрола, драстично намаляване 
на лихвените проценти и едновременно с това безпре-
цедентни мерки от страна на правителствата. Така че 
комбинацията от тези фактори е възможно да доведе 
до съживяване на потребителското търсене към края на 
годината, а оттам и на финансовите пазари. 
дават ли вече реален резултат антикризисните мерки?
Безспорно те бяха решаващи и дадоха резултати в две 
насоки. Първо, бяха много ясен сигнал към всички участни-
ци на пазарите, че световните лидери ще реагират при 
тази криза, което доведе до известно успокоение. И, второ, 
парите, които бяха отделени, особено в САЩ, помогнаха до 

голяма степен за оздра-
вяването на част от 
финансовите инсти-
туции и предотвра-
тяването на други 
големи фалити, подоб-
ни на този на „Леман 
брадърс“, което вече 
би довело до огромен 
системен риск. 

Какви отчети очаквате да покажат компаниите през 
тази година?
Кризата ще даде ясен знак кои компании са били управлява-
ни добре и кои не. При всички положения очакванията сочат 
към недобри финансови резултати. Но предвид това, че 
2008 г. беше една тежка година за бизнеса с безпрецедент-
но трудни условия, може би мениджърите на някои компа-
нии са използвали възможността да изчистят финансови-
те си отчети. Тоест някои натрупани през годините лоши 
резултати са отчетени миналата година и през тази 
като цяло има възможност за по-добри данни от очаквано-
то. 

Кои сектори очаквате да бъдат най-леко засегнати от 
кризата?
Защитните сектори, свързани със стоки от първа необхо-
димост, като хранително-вкусова промишленост и фар-
мация. Аз бих добавил и образованието, там, където има 
възможност за частна инициатива. И тук отново трябва 
да направим разграничение как са управлявани компаниите. 
Дори и в сектори като финансовия и транспорта, които 
са силно засегнати, ако компаниите са били управлявани 
добре и имат много добра политика за оборотния капитал 
и събиране на вземанията, биха имали много добри перспек-
тиви за ръст в сегашните пазарни условия. 

Трудните времена ще 
покажат кои компании 
се управляват добре

© Георги кожухаров






