
 
Наградите на БАИ „Инвеститор на годината“ за постижения през 2014 г.: 

 
I. Златен бик, статуетка, изработена от скулптора Сейфетин Шекеров и Грамота 

1. Инвеститор на годината за постижения през 2014 г. – „Девня цимент“ АД  
За реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент в завода 

на "Девня Цимент". Проектът Нова линия ще доведе до цялостно подобряване на енергийната 

ефективност и значително намаление на консумацията на изкопаеми горива и вода; осезаемо 

намаление на CO2, SO2 и други емисии на газове и прах; нулево генериране на отпадъци; ще 

допринесе за устойчивото развитие на местно и национално ниво, тъй като новата инсталация 

ще има възможност да използва алтернативни горива, включително модифицирани  като RDF- 

Refuse Derived Fuel и биомаса. 

Стойност на инвестицията през 2014 г.: 114 000 000 лв. 

Стойност на целия проект, приключен през 2014 г.: 325 млн. лв. 

Брой разкрити работни места през 2014 г.: 3067 

Брой разкрити работни места за целия проект: над 6000 

 

Връчващ наградата: Президентът на Република България Росен Плевнелиев 

„Няма нищо случайно, че толкова много политици и представителите на различни държавни 

институции има тук днес на това забележително събитие за българската икономика - 

връчването на годишните награди на БАИ. Не е случайно,защото политиците в България си 

дават сметка: кой създава работните места, кой плаща данъците и кой създава перспектива 

в районите. Това сте вие - инвеститорите и предприемачите в България. Вие сте тези, които 

движат икономиката напред, отваряте нови хоризонти, поемате рискове, създавате нови 

места, създавате и човешка перспектива.  

Ние обаче сме част от вашето голямо семейство, заедно с вицепремиерите, с министрите, 

отдадени на една България, която има амбицията да се модернизира бързо. 

Това, което ние можем да обещаем, е че освен европейският ресурс от над 15 млрд. евро, още 

толкова ще дойдат от държавния бюджет до 2020г. Ние ще работим и се надявам заедно да 

изградим една по-конкурентна, по модерна, по човешка, по-ефективна, по-красива България. 

Имаме ясен план за действие. Разбира се, ние си даваме сметка, че ние сме платформата, а 

вие сте тези, които ще инвестират и ще движат своите проекти напред. 

Искам да чуете от мен като държавен глава, но го чувате от екипа на БАИ, от 

нашите министри, всеки ден: всеки инвеститор ни е важен – и тези с милиардите, но и тези с 

малките проекти, и големите, и малките, защото всеки един е част от пътя, по които ние 

вървим за модернизиране и позициониране на България като добро място за правене на бизнес 

в Югоизточна Европа, а защо не и с по-големи  перспективи. За всеки един от вас, вратите на 

БАИ са отворени“. 

Получил наградата: Серж Шмит, изпълнителен директор на „Девня цимент“. 

„Аз съм много горд, да присъствам тук  днес и да получа тази награда. Искам да благодаря на 

министъра на икономиката, на Българската агенция за инвестиции, разбира се, на кмета на  

гр. Девня и на всички институции, които помогнаха тази инвестиция да се превърне в 

реалност. Ние вложихме много усилия и много пари, за да имаме най-модерното оборудване и 

най-модерния завод в Европа. Благодаря на екипа на „Девня цимент“, на нашите 

подизпълнители и се надявам, че ще имаме добри условия за разрастване.“ 

 

2. Инвестиция на зелено: Behr Hella Thermocontrol (BHTC) 

BHTC е една от водещите световни компании за управление  на климатични инсталации 

и терморегулиране  в автомобилната индустрия. Основните продуктови групи са контролни 

панели и уреди за управление на климатични инсталации в превозното средство, както и 

централни конзоли в автомобила както и модерни интерфейси. Клиенти на компанията: Audi, 

Behr, Bentley, BMW, Bugatti, Chrysler, DAF, Daimler, Daimler Commercial Vehicles, FAW-VW, 

Ford, Freightliner, GM, Lamborghini, Mack, Mahindra & Mahindra, Mahindra Renault, MAN, Mini, 

Navistar, Nissan, Paccar, Porsche, PSA, Renault, Renault Samsung, Renault Truck, SAIC, Seat, 



Skoda, Smart, Subros, S-GM, S-VW, Tata, Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Volvo, 

Volvo Truck. 

През 2014 г. BHTC построи първото си производствено предприятие и развоен център в 

Индустриална зона София - Божурище. Строителството на завода започна в началото на юли 

2013 г. Производството стартира през втората половина на декември 2014 г.  

Стойност на инвестицията към края на 2014 г.: около 15,3 млн. евро. 

Разкрити нови работни места към края на 2014 г.: 80 бр.  

До края на 2015 г. е планирано работните места да достигнат 200 бр. 

 

Връчващ наградата: Меглена Кунева, зам. министър-председател по координация 

на европейските политики и институционалните въпроси 

“Тази вечер успехът има много имена. Радвам се, че наградата, която ще обявя, е за 

инвестиция на зелено. Защото това е очарованието на началото, очарованието да отгледаш 

нещо, да видиш как се развива. Но, разбира се, началото никога не е веднъж за винаги. Най-

важното е да продължаваме. 

Искам да обърна внимание на нещо. Планът Юнкер. Това е следващата европейска 

политика. Първо: тя трябва да ни накара да бързаме. Второ: да накараме бизнеса, частните 

инвестиции да работят. И трето: да покажем, че няма преграда между частното и 

публичното. 

Аз много разчитам на вас. Да бъдем добър пример за добри, зрели проекти, от които 

всички имаме полза. Не забравяйте  че всяка инвестиция в България, е инвестиция в общия 

европейски пазар. На добър час! Успех на всички.“ 

Клаус Брандес и Йордан Пейчев, главен оперативен директор 

„За нас е голяма радост да приемем тази награда, толкова рано след първата копка и 

искам да благодаря на високо професионалния  екип на Behr Hella-България, който направи 

този проект възможе. Гледаме напред да увеличаваме дейността и да повлечем крак за нови 

подобни проекти“. 

 

3.Инвестиция в човешки капитал – „Язаки България“ 

„Язаки България“ е регистрирана през ноември 2006 г. в град Ямбол. Произвежда 

кабелни инсталации. Производството започва през март 2007 г.  

Към 30.12.2014 г. служителите в нея са около 1236 души. Продукцията се изнася в 

Турция и Великобритания. 

Към 30.12.2014 г. в заводите в Ямбол и Сливен работят 4597 души. 

Само през 2014 г. Язаки България ЕООД е разкрила 3737 броя работни места.  

Инвестициите на „Язаки България“ в човешки капитал са ориентирани в 3 основни 

насоки – здравеопазване, социално обслужване и професионално обучение и квалификация. 

Стойност на инвестицията в персонал за 2014 г. - 3 782 956 лв. 

Само през 2014 г. Язаки България ЕООД е разкрила 3737 броя работни места. 

 

Връчващ наградата: Томислав Дончев, зам. министър-председател по 

европейските фондове и икономическата политика 

„Животът е пълен със борби, конкуренцията обаче вероятно е най-благородната 

борба. Защото, когато имаме честна конкуренция, побеждава безспорно най-добрият. Но 

този, който е победен днес, той не умира. Той има шанс утре да стане още по-добър, утре 

той да бъде победител.  

Отностно категорията, в която ще връча наградата.Човешките ресурси са най-

чувствителната сфера за инвестиции по една проста причина. Машините, активите, 

сградите, след като веднъж си вложил средства в тях, те са изцяло под твой контрол, изцяло 

под  твое разпореждане. Не е така с хората. Каквито и усилия да вложиш в развитието на 

качествени човешки ресурси, ако не им създадеш условия да останат, да се развиват, да 

носят стойност за теб, нито от капитала, нито от машините, нито от активите има 

полза.  



Искам да благодаря на всички: на организаторите, на предприемачите и на 

гражданите. Най-вече на организаторите, защото днешната церемония ни дава шанс да 

показваме кои са най-добрите и да даваме примери за подражание“. 

Получаващ наградата: Синан Кар, управител на „Язаки България 

„Ние в „Язаки“ сме много щастливи да бъдем в България, да работим с българите. 

„Язаки“ е в България вече 7-8 години. И през тези години, ние постоянно растем. Построихме 

първо един завод, след това втори, а в бъдеще, надявам се, ще имаме и трети. Това е 

резултат от обстоятелството, че работим добре в България. Благодаря!“ 

 

 

 4.Инвестиция в разширяване на бизнес: „Лукойл Нефтохим Бургас“, Бургас 

За проекта „Строителство на Комплекс за преработка на тежки остатъци (КПТО)“ на 

стойност над 1,5 млрд. долара. Проектът ще повиши ефективността на рафинерията чрез 

увеличаване дълбочината на преработка с 11-13%. Това ще увеличи производството на светли 

горива с 10%. Ще подобри качеството на котелното гориво до нивата, дефинирани от 

европейското законодателство (със съдържание на сяра под 1%). Увеличава се делът на 

висококачествени светли горива за сметка на котелното гориво. С въвеждането в експлоатация 

на Комплекса за преработка на тежки остатъци се увеличава обема на преработка с 375 хил.т./г.  

Количествата експортирани горива с морски транспорт през нефтен терминал „Росенец” се 

увеличават с 860 хил.т./г. За осигуряване на  увеличения експорт на терминала се изграждат три 

нови резервоара с вместимост: 50 х. м3 за нефт, 50 х. м3. за дизел и 30 х. м3. за ниско октанов 

бензин, за които през 2015 г.ще бъдат инвестирани 32,5 млн.дол. 

Разходите за обучение на персонала на дружеството през 2014 г. са с общ размер от 1,8 

млн. лв. (758 човека), в т.ч. са инвестирани 1,6 млн. лв. за обучение на 112 работници и 

специалисти, ангажирани с инвестиционния проект КПТО. 

Общ размер на инвестицията:1,5 млрд. долара 

Инвестирани през 2014 г. : 758,6 млн. лв. 

Заетост: 147 нови работни места 

 около 3000 временни  работни места във фирми-изпълнители. 

 

Връчващ наградата: Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската 

агенция за инвестиции 

„Искрено се надявам Българската агенция за инвестиции да повтори модела на 

„Лукойл Нефтохим Бургас“ и да разшири инвестиционния поток към България“ 

Получаващ наградата: Радослав Пенев, директор по строителството 

„Приемам тази награда като оценка за работата на целия колектив на „Лукойл 

Нефтохим Бургас“ и на нефтена компания „Лукой“. Миналата седмица г-н Лукарски преряза 

лентата на първия етап от тази инвестиция, намираме се на етап - въвеждане в 

експлоатация. Благодаря и успех!“ 
 

5. Инвестиция в сливане/придобиване – Telerik: a progress company 

 

Американската Progress Software Corporation придоби  българската „Telerik“ през 

миналата година за 262,5 млн. долара, най-голямата подобна сделка в Източна Европа. Към 

момента в компанията работят близо 750 служители, като над 530 от тях са базирани в София.  

Офисът на компанията в България е един от основните развойни центрове за Progress и 

е най-големият офис на Progress в глобален мащаб. Българската компания е най-големият 

софтуерен разработчик в страната. 

Компанията беше създадена преди 12 години от Светозар Георгиев, Васил Терзиев, 

Бойко Яръмов и Христо Косев. Постепенно се разраства и в момента има офиси в САЩ (Пало 

Алто, Бостън и Остин), Великобритания, Германия, Дания, Австралия и Индия.  

Освен със създаването на инструменти за разработчици Telerik е известна и със своята 

Telerik Академия за обучение на програмисти, където се обучават дори кадри за конкурентни 

компании. Компанията полага и много усилия в привличането на децата към програмирането и 

създава специализирани курсове за техните първи стъпки в света на разработчиците 



 

Връчващ наградата: Божидар Лукарски, министър на икономиката 

„Изключително съм поласкан да връча тази награда на „Телерик“. Това, което през 

изминалата година успяха да реализират Заро, Васко, Бойко и Христо, е наистина 

впечатляващо. От друга страна оспорваната конкуренция точно в тази категория, доказва, 

че българските компании могат да се борят не само на нашия, а и на световния пазар. Твърдо 

вярвам и съм убеден, че през 2015 г. и следващите години ще реализираме все повече такива 

сделки“. 

 

Получаващ наградата: Мария Атанасова, мениджър Човешки ресурси в „Telerik: a 

progress company“ 

„За мен е изключителна чест да съм тук тази вечер. Искам да благодаря от името на 

основателите на „Телерик“ за оказаното признание от Българската агенция за инвестиции. 

Придобиването на „Телерик“, най-голяма софтуерна сделка за 2014 г., за нас е огромно 

постижение и знак не само за успеха на компанията, но и символ за това, че ние 

продължаваме да инвестираме в развитието на компанията,в служителите в България и на 

глобално ниво. 

Също така сме много сме щастливи, че от стартиращ бизнес, основан от четирима 

приятели, „Телерик“ успя да се превърне в  доставчик на световно ниво на софтуерни 

продукти. 

Искаме на пожелаем на предприемаческата еко-система в България да продължава да жъне 

все повече успехи и се надяваме все повече инвестиции да се случват на българския пазар“. 

 

I. Кристални плакети на Българската агенция за инвестиции 

 

1. Инвестиции в опазване на околната среда – Аурубис България 

„Аурубис“ е водещата интегрирана група за производство на мед и най-големият 

преработвател на мед в света.  Групата произвежда 1 млн. тона медни катоди всяка година и 

различни медни продукти от тях. „Аурубис“ има близо 6 500 служители, заводи в Европа и в 

САЩ и широка мрежа за обслужване и продажби на медни продукти в Европа, Азия и Северна 

Америка.  

През 2014 г. компанията успешно реализира няколко важни екологични проекта. 

Инвестиционната програма „Аурубис България 2014“ на обща стойност 44,2 милиона евро, от 

които 60% от са за опазване на околната среда с капиталови разходи над 26 милиона евро. 

Друга важна инвестиция е изграждането на Пречиствателна станция за отпадъчни води от 

дъждовно-дренажната канализация на промишлената площадка на завода на стойност 6.3 млн. 

евро, с функционирането на която по най-съвременна технология дъждовно-дренажните води 

от цялата промишлена територия се третират до постигане на параметри за заустване.  

Инвестиция през 2014 г.: 44,2 млн. евро.  

Нови работни места: 10 

Връчващ наградата: г-жа Менда Стоянова, председател на комисията по Бюджет и 

финанси в Народното събрание 

Получаващ наградата: Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“.  

 

2. Инвестиция в иновативен бизнес – „Теклас България“, Кърджали. 

През  2014 г. беше построен трети завод на „Теклас-България”АД. Общата инвестирана сума в 

производствен корпус, административни офиси, складове, машини и съоръжения е на стойност 

19 000 000 лева. Общата разгърната площ е 18 000 кв. м.  

Изграждането на третия завод на „Теклас-България“ АД на територията на област Кърджали е 

най-голямата инвестиция в Кърджалийска област през изминалите 50 години.   

Към 31.12.2014 г. персонала на дружеството е 1409 души като бизнес-програмата на 

дружеството предвижда до края на 2015 г. персонала да достигне 2000 души. 

В завода се въвежда иновативен производствен процес  за раздуване /обработка „ blow molding”  

на инженерни пластмаси, машини и съоръжения на обща стойност 7 000 000 лв. Разкрити  968  

нови работни места.  



Обща стойност на инвестициитe: 65 млн. лева. 

Връчващ наградата: Любен Петров, зам. министър на икономиката 

Получаващ наградата: Георги Георгиева, управител на „Теклас България“ 

 

3. Инвестиция в завладяване на нов пазар – „Булфарма“ ООД 

„БУЛФАРМА” ООД е фирма с 17 годишна история, създадена е през 1997 г. От 2000 г. 

инвестира в областта на здравеопазването като през същата година прави първата в България 

приватизация на публично здравно заведение в гр. Пазарджик. Оттогава досега „БУЛФАРМА“ 

ООД чрез приватизация и собствено изграждане е създала 6 болници и 7 поликлиники на 

територията на цялата страна. 

Най-голямата от 6-те болници е УМБАЛ „Софиямед“, която разполага с 550 легла. Общият 

брой на  болничните легла в тези  заведения надхвърля 1500.   

В структурата на „БУЛФАРМА“ ООД работят около 3000 души.  

От създаването си до днес „БУЛФАРМА“ ООД е придобило мажоритарни дялове в 31 

дружества освен в областта на здравеопазванета, във фармацията, строителството, 

обществения транспорт и логистиката, производството на строителни материали, 

управлението на недвижима собственост и др. 

Общ размер на инвестицията през 2014 г.: 58 млн. лева 

Връчващ наградата: Николина Ангелкова, министър на туризма 

Получил наградата: Никола Тиков, управител на „Булфарма“ АД. 

 

4. Успешен стартъп – „Си енд Си Текстайл“ - Хасково 

През март 2014 година турската Eurotex, най-големият производител и доставчик на 

полиамидни влакна  в страната, учреди в България компанията „Си енд Си Текстайл“ ООД в 

Хасково. 

За кратко време компанията изгради фабрика за производство на еластични конци и конци с 

ликра, като инсталира 30 нови машини и създаде 115 работни места. 

Инвестиционната програма на компанията предвижда в предстоящите 3 години общият брой на 

инсталираните машини да достигне 150, а броят на наетите работници да бъде увеличен до 

1000 души. 

Гамата на произвежданите продукти ще бъде разнообразена, а общият обем на продукцията ще 

достигне 600 т на месец. С производствената си база, разположена на 40 000 кв.м, компанията 

ще се превърне в третата по големина компания в Европа в производството на еластични 

конци.  Вторият етап на инвестиционните намерения на компанията включват създаването на 

предприятие в сектора на безшевното бельо. Ръководството  на „Си енд Си Текстайл“ смята, че 

при осъществяване на инвестиционните си намерения ще допринесе значително за развитието 

на Хасковския регион. 

Връчващ наградата: Даниела Везиева, зам. министър на икономиката 

Получаващ наградата: Айше Челикйълмаз, изпълнителен директор 

III. Специални грамоти на БАИ 

1. За успешна борба с младежката безработица  

“Нестле България“ за инициативата „Алианс за Европа“ 

Наградата връчи: Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ 

Наградата получи: Хуан-Карлос Перелехо, изпълнителен директор на „Нестле 

България“ 

2.   За устойчиво развитие в България и осигуряване на заетост в община с висока 

безработица 

   „АЛС България“ за втория завод в Ихтиман, осигурил работа на 692 души и за проекта 

за ново производоство на тапицерии 

Наградата връчи: Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ 

Наградата получи: Шон Бош, изпълнителен директор на „ALC Bulgaria” 

3. За успешно партньорство 

БТПП за партньорството при осъществяване на 10 инвестиционни форума в 7 страни от БАИ 

 Наградата връчи: г-жа Маджиде Ахмедова, зам. изпълнителен директор на БАИ 

 Наградата получи: Цветан Симеонов, председател на БТПП  



 


