
 

 

 
 

 
 
 

Съживяване при обявените инвестиции през първото тримесечие,  
но нивата остават ниски 

 
 

• Общата стойност на обявените инвестиции¹ през последното тримесечие нарасна спрямо 
предходните две тримесечия, достигайки 819 милиона евро. На годишна база обаче 
тенденцията на спад продължи, а исторически погледнато споменатата цифра не е така 
впечатляваща, като остава доста под медианата на постигнатите стойности от 2009 година 
насам от около 1.5 милиарда евро, и особено в сравнение с максималните стойности 
достиганти за този период от близо 4 милиарда евро (вижте графиката долу). В допълнение, 
броят обявени проекти намаля за четвърто поредно тримесечие, особено имайки предвид, че 
първото тримесечие сезонно беше едно от най-силните в това отношение в предходните три 
години. 

• Подемът бе движен от инфраструктурни проекти (транспортни мрежи и комунални услуги), 
както и от възобновения интерес към производството на електричество от слънчева енергия, 
които заедно допринасят за повече от половината от общата сума на обявените през 
триемсечието инвестиции. Транспортните услуги също бяха активни чрез увеличаване на 
мощностите (самолети и круизен кораб), докато преработващата промишленост разочарова с 
рекордно ниска стойност на обявените инвестиции за едно тримесечие от 2009 година насам, 
прекъсвайки положителната тенденция на силни резултати напоследък. 

 
 
 

Обявени инвестиции в милиони евро 
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• По отношение на структурата според вида инвеститор, инвестициите на местни компании 
поеха лидерсвото за първи път откакто събираме информация от 2007 година насам, 
печелейки 39% от стойността на всички обявени през тримесечието инвестиции. За 
сравенение, в предходното тримесечие техният дял бе само 5%, а медианата на делът им от 
2007 година насам е 11%. Това може да бъде знак за добра ликвидност и достъп до капитал 
на някои местни компании. Чуждестранните инвеститори в общи линии се представиха на 
обичайното равнище от последните тримесечия, регистрирайки 32%. Държавните проекти, 
основно подкрепени от европейските фондове, отстъпиха до около 24% дял. 

 
 

 
 

1Обявените инвестиционните проекти включват както първоначални нови инвестиции, така и проекти за разширяване на 
съществуващи вече мощности с размер на инвестицията по-голям от 2 милиона евро. Информацията представена в този доклад 
е предварителна и може да не се стигне до частично или дори пълно осъществяване на обявените намерения. 
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ДИСКЛЕЙМЪР     
 

Настоящият документ е изготвен на базата на обществено достъпна информация от  източници, които се 
считат за надеждни, но за пълнотата или точността на тази информация  не носим отговорност. Всички 
оценки и мнения, включени в този документ представляват независима преценка на анализатора към 
момента на неговото публикуване. Ние си запазваме правото да променим изразеното в документа 
мнение по всяко време, без предварително уведомление, както и да не актуализираме тази информация 
или да я оттеглим, без предварително уведомление. 
 
Този документ е изготвен само с информационна цел, не е предназначен и (i) не съставлява, както и не е 
част от предложение или покана за продажба, отправяне на предложение за закупуване или записване на 
финансови инструменти (ii) не представлява съвет за отправяне на предложение за закупуване или 
записване на финансови инструменти, или какъвто и да е съвет за вземане на инвестиционно решение. 
  
Съдържащата се в този документ информация се отнася за момента, към който е предоставена, и не може 
да замести получаването на индивидуален инвестиционен съвет. Инвеститорите трябва да вземат свое 
собствено решение относно това дали инвестициите, които се реферират в документа са подходящи, с 
оглед на съответните рискове, своята инвестиционна стратегия и своя правен, данъчен и финансов статус.  
 
Тъй като настоящия документ не представлява пряка или косвена инвестиционна препоръка или 
инвестиционен съвет, нито целия документ, нито част от него може да се счита за основа или мотив или 
обосновка за сключване на договор или поемане на какъвто и да е ангажимент.  
 
УниКредит Булбанк и/или неговите директори, мениджъри и служители не носят каквато и да е 
отговорност към получателите на този документ и/или към трети лица за каквито и да е загуби, 
произхождащи от ползването на настоящия документ или неговото съдържание. 
 
Този документ не е предназначен за частни инвеститори, и информацията, съдържаща се в него, не може 
да бъде разкривана, разпространявана, възпроизвеждана или публикувана по каквато и да е причина без 
предварителното съгласие на УниКредит Булбанк. 


