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Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) 

за шестте града с население над 120 хил. 

жители, 2015=100 1,2,3,4  

 

 

 

 

 

 
 

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи 

жилища (апартаменти), закупени от домакинствата. 

2 По данни на НСИ към 31.12.2018 г. шестте града с 

население над 120 хил. жители са: София, Пловдив, Варна, 

Бургас, Русе и Стара Загора    

3 Предварителни данни    

4 От началото на 2017 г. беше сменена базисната година за 

ИЦЖ и всички индекси се изчисляват при база 2015 г. Може 

да има различия с ИЦЖ при базисна година 2010 г. 

5 Не се включват продажби в курортни комплекси 

 Източник: НСИ 
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Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

Електронно седмично издание на 

Камарата на професионалните оценители 

 

 

09 януари 2020 г. 

Брой 1 (388), Година 9 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

"ЦБА асет мениджмънт" купува 

свързаната компания "Ес Пи Ем Ин" 

Сделка между две косвено свързани великотърновски 

компании в областта на търговията на дребно очаква 

одобрение от Комисията за защита на конкуренция. Малко 

преди Коледа ведомството е уведомено за плановете на 

публичната "ЦБА асет мениджмънт" да придобие 100% от 

капитала на "Ес Пи Ем Ин". Договорът за покупко-

продажба е подписан през есента и е на стойност 60 хил. 

лв., каквато е номиналната стойност на акциите на 

купуваното дружество."ЦБА асет мениджмънт" е 

регистрирано в близкия до Велико Търново град Дебелец. 

Дружеството има над 140 акционери, като основните 

двама са Радослав Владев (35.46%) и Красимир Гърдев 

(34.99%). Компанията се занимава със сублицензиране на 

права над търговската марка, под която работят различни 

магазини. През 2018 г. общите консолидирани приходи 

(предимно финансови) нарастват петкратно до 4.9 млн. лв. 

и дружеството излиза на печалба от 4.3 млн. лв. В края на 

октомври съветът на директорите е взел решение за 

провеждане на общо събрание на 30 декември, на което да 

бъдат сменени членовете на борда и да бъде гласуван 

договорът за закупуване на всичките 60 хил. акции от 

капитала на "Ес Пи Ем Ин" за сумата от 60 хил. лв. 

Протокол от общото събрание засега не е публикуван и 

няма информация дали предложенията са гласувани. 

Капитал, 03 януари 2020 

Турски производители на части за F-35 

искат да преместят бизнеса си в България 

Турски компании, занимаващи се с производство на части 

за американските изтребители F-35, обмислят да 

преместят бизнеса си в България заради американските 

санкции, предава турският икономически информационен 

сайт borsatek.com. Медията се позовава на собствени 

източници, според които компаниите, произвеждащи 

части в Ескишехир, особено фирмата Alp Aviation, 

устремено гледат към българска земя. Производителите 

даже вече разглеждали терени в България. Според 

информацията пренасочването на производството у нас 

логично се дължи на наложените санкции от страна на 

САЩ, които се предвиждат в бюджета за отбрана на 

страната за 2020 година. В санкциите е предвидена 

mailto:office@kpo.bg
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забрана Турция да получава доставки на изтребители F-35, части за самолетите и друго 

оборудване, както и да произвежда такива. Към момента в южната ни съседка се произвеждат 

близо 1 000 части за F-35, включително каросерията на изтребителите, други части по корпуса и 

двигателите, както и по-голямата част от съоръженията за кацане.Премествайки заводите си за 

производство на частите в България, турските компании няма да загубят много от американските 

забрани. 

money.bg, 03 януари 2020 

България преговаря с пет компании за АЕЦ "Белене"    

Пет компании са включени в краткия списък за преговори за изграждането на АЕЦ "Белене", 

съобщиха от Министерство на икономиката. До петте дружества ще бъде изпратена покана за 

обвързващи оферти до края на януари. Те са китайската СNNС, руската Росатом, Корейска хидро- 

и ядрена корпорация, френската Фраматом и щатската Gеnеrаl Еlесtrіс. Последните две са заявили 

интерес за участие чрез доставка на оборудване. Общият брой кандидати е бил 13, а 7 са заявили 

интерес да участват като стратегически инвеститор. 

investor.bg, 20 декември 2019 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Минималната работна заплата вече е 610 

лева 
Минималната работна заплата нараства до 610 лв. от 1 

януари 2020 г. Размерът й ще се повиши с 50 лева или с 

8.9% в сравнение с миналата година. Мотивите за 

повишението са икономическото развитие на страната, 

устойчивите темпове на ръст на БВП, увеличаване броят 

на заетите и отчетеното повишаване на средната работна 

заплата за страната. От 1 януари минималната работна 

часова заплата ще бъде 3.66 лв. 

Монитор, 03 януари 2020 

Бюджетът приключва 2019 г. с над 1 млрд. 

лв. дефицит 
На база на предварителни данни и оценки се очаква 

бюджетното салдо по консолидираната фискална програма 

за 2019 г. да бъде отрицателно в размер на 1142.6 млн. лв. 

(0.96 % от прогнозния БВП). Съпоставено с разчетите към 

Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. се 

отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 

около 1.3 млрд. лева, съобщи Министерството на 

финансите. Отчетеният за годината дефицит се дължи на 

извършените еднократни разходи във връзка с 

реализирането на инвестиционния проект за придобиване 

на нов тип многофункционален боен самолет за 

българските военновъздушни сили. С разчетите към 

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2020-

2023 е предвидено бюджетното салдо да бъде балансирано 

и да остане на това равнище през целия хоризонт на 

бюджетната прогноза. Основни параметри по КФП на база 

предварителни данни и оценки: Приходите, помощите и 

даренията по КФП за 2019 г. се очаква да бъдат в размер 

на 43 896,1 млн. лв., което е 100.1% спрямо годишния 

разчет, като изпълнението на данъчните приходи е 102.1%. 

Банкеръ, 02 януари 2020 

Чуждестранните инвестиции стигнали 1 

млрд. лв. 
Чуждестранните инвестиции в България са скочили до 

953,3 млн. евро през първите 10 месеца на 2019 година 

спрямо 399,5 млн. евро през същия период на миналата 

година, което е ръст от над 1 млрд. лв. Това сочат данните 

на Българската народна банка БНБ) за платежния баланс 

на страната. Те потвърждават на практика думите от преди 

няколко дни на премиера Бойко Борисов, между когото и 

президента Радев неотдавна се разрази полемика по 

темата. Борисов обяви, че преките чуждестранни 

инвестиции имат ръст от 553,8 млн. евро само от януари 

до октомври спрямо 2018-а. Както и че „в края на годината 

най-добре се виждат добрите резултати за българската 

08.01.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.75065 BGN 

1 GBP = 2.29603 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.01.2020  

 

ПЧИ: 141.1 млн. EUR, окт 2019 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към септ 

2019, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 5.8%, ное 2020 
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икономика“. Според данните на БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличават 

през октомври 2019 година със 141,1 млн. евро при нарастване със 116,1 млн. евро година по-рано. 

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите десет месеца на 2019 година 

идват от Холандия - 422 млн. евро, следвана от Германия - 233,7 милиона евро и Великобритания - 

168,3 млн. евро. През октомври тази година положителното салдо по текущата сметка възлиза на 

399,1 млн. евро, Балансът по текущата и капиталова сметка на България пък през октомври е 

положителен и в размер на 445,4 млн. евро спрямо излишък за 128,8 млн. евро през октомври 2018. 

Монитор, 02 януари 2020 

Производствените цени се повишават през ноември  
Общият индекс на цените на производител през ноември 2019 г. нараства с 0.2% спрямо 

предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт. Повишение е 

регистрирано в добивната промишленост - с 1.7%, при производството и разпределението на 

електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, и в преработващата промишленост - с 0.1%. В 

преработващата промишленост по-високи цени на производител са отчетени при обработката на 

кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.0%, и при производството 

на облекло - с 0.5%. Съществено намаление на цените е регистрирано при производството на 

автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.1%, и при производството на дървен материал и 

изделия от него, без мебели - с 0.8%. Общият индекс на цените на производител през ноември 

2019 г. нараства с 2.8%, в сравнение със същия месец на 2018 г. По-високи цени са регистрирани 

при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.5%, в добивната 

промишленост - с 6.3%, и в преработващата промишленост - с 0.6%. 

econ.bg, 02 януари 2020 

Безработицата през ноември стигна 11-годишно дъно  
Равнището на регистрираната безработица в страната е 5,8% през ноември, показва статистиката 

на Агенцията по заетостта. Това е най-нискaта стойност на показателя за този месец през 

последните 11 години. Спрямо същия период на 2018 година се наблюдава спад от 0,2%. На 

месена база държавната статистика отчита повишение на равнището на безработицата, след като 

през октомври също отбеляза ръст до 5,6 на сто. Постъпилите на работа безработни от началото на 

годината са 207 932. Само през ноември техният брой е 15 341, като 94.8% са устроени в реалната 

икономика. 387 са били търсещите работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които 

също чрез съдействието на бюрата по труда са намерили ново работно място. В края на 

предпоследния месец от годината регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 189 474, 

като спрямо същия период през 2018 г. са с 8 309 по-малко (-4,3%). Новорегистрираните 

безработни са 30 385, като 1633 от тях са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и 

не са търсили работа. Средно за месец активираните лица са над 2 000. В различни форми на 

обучения за възрастни (за професионална квалификация и ключови компетентности), 

финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, са обхванати нови 242 

безработни. Завършилите обучения през ноември са общо 347. 

investor.bg, 02 януари 2020 

Евростат: Инфлацията в ЕС, еврозоната и България се е ускорила през 

ноември  
Годишната инфлация в ЕС се е ускорила до 1,3 процента през ноември спрямо 1,1 на сто през 

октомври, а в еврозоната показателят се е повишил до 1 процент спрямо 0,7 на сто през октомври, 

съобщи днес европейската статистическа служба Евростат. Целевата инфлация за европейския 

валутен блок, определена от Европейската централна банка (ЕЦБ), е малко под 2 процента. През 

ноември миналата година показателят е бил съответно на равнище 2 на сто и 1,9 процента, предава 

БТА. В България инфлацията се е ускорила до 2,2 на сто през ноември спрямо 1,6 процента 

предходния месец. Преди година инфлацията в страната е била 3 процента. През октомври най-

ниска е била инфлацията в Италия, Португалия (по 0,2 на сто) и Белгия (0,4 процента). Най-висок 

показателят е бил в Румъния (3,8 процента), Унгария (3,4 на сто), Словакия (3,2 процента) и Чехия 

mailto:office@kpo.bg
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(3 на сто). Най-голям принос за повишаването на инфлацията в еврозоната имат услугите (+0,82 

процентни пункта), храните, алкохола и тютюневите изделия (+0,37 процентни пункта). 

24 часа, 19 декември 2019 

Правителството заложи ръст от 3,5% до 4,8% на БВП при изпълнение на 

програмата си  
Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: 

България 2020 през следващата година, съобщи пресцентърът на Министерския съвет. С него 

трябва да се постигнат три стратегически цели – повишаване на жизнения стандарт чрез 

конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и 

социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. С мерките ще се 

изградят инфраструктурни мрежи, които ще осигурят оптимални условия за развитие на 

икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението. Те трябва да осигурят 

конкурентоспособност на икономиката чрез благоприятна бизнес среда, която насърчава 

инвестициите, като се прилагат иновативни решения и се повишава ресурсната ефективност. За 

целта през 2020 г. се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни 

области. 

investor.bg, 19 декември 2019 

МВФ: Сивата икономика в България е сред най-високите в Европа  
Делът на сивата икономика в България е 37,8%, което ни поставя на едно от водещите места в 

Европа, сочат данните на Международния валутен фонд (МВФ). Сред балканските страни 

отстъпваме шампионското място в тази негативна класация само на Косово, чийто показател е 

38,8% и на Черна гора с 38,2%. Македония е близо до нас не само като територия – нейният 

показател за дял на сивата икономика е 37,6%. Хърватия е с 35%. Румъния е някъде около златната 

среда на Балканите с 34,8%. Сърбия има 34,5%, Босна и Херцеговина 34,5%, Гърция показва 

„добър“ резултат от само 1/3 сив дял от икономиката си. Най-добре на полуострова са Турция – с 

29,6% и Албания, която е с едва 28,3%. От друга страна, незаконната икономика на Австрия 

възлиза на едва 9,4% от БВП, в Люксембург тя достига 9,7%, а в Швейцария 9,8%. Според 

анализаторите на МВФ развитите икономики са имали средно 15-20% сива икономика, а 

развиващите се икономики са между 30 и 35%.  

Дарик радио, 18 декември 2019 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно в неспец. магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия", по Дълготрайни 

активи за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Дълготрайни активи, 
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Кауфланд България ЕООД енд Ко КД София 948 383 970 200 

2 Лидл България ЕООД енд Ко КД Равно поле 728 978 800 332 

3 Билла България ЕООД София 89 210 99 333 

4 Ван Холдинг ЕООД София 58 518 70 508 

5 Европа-ВН ЕООД София 61 047 56 769 

6 Винтерко-БГ ЕООД София 27 357 36 548 

7 Булгарплод София АД София 25 511 31 862 

8 Трънчев ООД Шумен 20 728 28 898 

9 Евро Харт ЕООД София 20 554 18 005 

10 Ваничи 2008 ЕООД Марково - Пд 9 580 9 503 

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

 

Родната борса с рекордно нисък оборот за 

последните 18 години 
„Българска фондова борса“ АД отчете едва 333,6 млн. лв. 

оборот през 2019 г., което е спад с 39% на годишна база, 

показват изчисления на investor.bg, на база данни на 

пазарния оператор. Само за декември 2019 г. той е 33 млн. 

лв., като намалява с 64% на годишна база. Това е най-

слабият оборот на родната борса за последните 18 години, 

след едва 161 млн. лв. през 2001 г. Рекордните 9,95 млрд. 

лв. са регистрирани през 2007 г., когато и индексът SOFIX 

достигна рекорд от близо 2000 пункта. SOFIX приключи 

2019 г. на нивото от 568,14 пункта при спад с 4,43% на 

годишна база. За последните 3 години спадът е с 3,12%, за 

последните пет години обаче има ръст с 8,82%, а за 

последните 10 години (спрямо края на 2009 г.) 

повишението е с 32,97%. През 2019 г. бяха отчетени 44 167 

броя сделки, което представлява спад с 19% на годишна 

база. Това е най-ниският резултат за последните 17 години 

след 2002 г. Резултатът е слаб, защото е отчетен въпреки 

масовото използване на айсберг поръчки, при които една 

поръчка може автоматично се разделя на до 20 сделки. 

investor.bg, 31 декември 2019 

Какво да очакваме от Българска фондова 

борса през 2020 г.? 

В края на всяка календарна година се прави равносметка за 

това как е протекла, какви са били възможностите и какво 

да очакваме през следващата. 

За съжаление, през 2019 г. родните борсови измерители се 

нареждат на „челните“ места в класациите на пазарите за 

най-слабо представяне, коментираха от един от най-

големите инвестиционни посредници у нас Капман пред 

Profit.bg.  

Обикновено началото на годината е периодът, през който 

се структурират или преструктурират портфейли, като 

пазарната конюнктура и макропроцесите в икономиката 

допълнително оказват пряко влияние върху обемите и 

оборота на капиталовите пазари. 

Именно и поради това първите месеци на всяка календарна година в болшинството от случаите 

винаги са били добри за родния ни пазар. В ретроспектива можем да отбележим, че търговията, 

която наблюдавахме в началото на годината, беше добра за нашите стандарти, когато до края на 

първото тримесечие родните борсови измерители възстановиха първоначалните спадове. 

Наблюдаваното покачване в последните търговски сесии на календарната година е обичайно за 

пазара, като при някои от емитентите това е и вследствие на процедури по обратно изкупуване, 

посочват от Капман.  

За огромно съжаление, родните емитенти не успяват да възстановяват загубеното от началото на 

кризата. Първоначално, покрай старта на публичното предлагане на ETF-а, следващ движението 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

30 декември 2019 г. - 03 януари 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 268 624.19 

Standard 683 679.45 

АДСИЦ 368 793.37 

Регулиран пазар -

общо 
1 549 966.37 

 

BGREIT: 06.12.2019 – 07.01.2020 

 

BGBX40: 06.12.2019 – 07.01.2020 

 

SOFIX: 06.12.2019 – 07.01.2020 
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на водещия индекс SOFIX, подтикна играчите на пазара също да се включат с покупки, но ръстът 

беше изтрит, като през изминалата година дори размерът на разпределените дивиденти при част от 

компаниите не доведе до по-висока активност, посочват анализаторите на посредника.  

През следващата година активността ще бъде пряко обвързана с очакванията и данните в 

финансовите отчетите на публичните компании. Тенденцията на ниски лихви по банкови депозити 

ще продължи и през следващата година, което би благоприятствало за пренасочване на паричен 

ресурс към инвестиции в ценни книжа. 

Влияние ще оказва и очакваното включване в европейския банков съюз и последващото ни 

приемане в ERM II- чакалнята на еврозоната. Неминуемо ще бъдат усетени и ефектите от 

очакваната търговска сделка между САЩ и Китай, както и дълго отлагания брекзит. 

Въпреки всичко ситуацията на родния ни капиталов пазар, респективно КИС (бел. ред. 

колективните инвестиционни схеми, наричани още и взаимни фондове), предоставя нелоши 

възможности за придобиване на финансови инструменти на ниски нива, а ценовите стойности на 

голяма част от публичните компании и взаимните фондове предоставят възможност за добра 

възвръщаемост, в сравнение с останалите алтернативи (недвижими имоти, депозити и др.). 

Част от публичните компании вече се възползват от това, стартирайки процедури за обратно 

изкупуване, други приеха решения предварително да разпределят част от текущата си печалба под 

формата на авансов дивидент. 

Стартирането на сегмента за малки и средни предприятия (Пазарът за растеж на Българска 

фондова борса) е крачка напред в предлагането на нови инвестиционни възможности за родните 

инвеститори. При по-висока активност на този пазар е логично интересът от страна на нови 

емитенти да се увеличи и те да се възползват от пазарната ситуация по набирането на 

допълнителен паричен ресурс, необходим за развитието им. 

Като допълнително събитие, което ще се отрази на основен пазар и би дало нови възможности за 

инвеститорите през следващата година, е предоставянето на възможност за търговия с деривати, 

базирани на финансови инструменти, търгувани на Българска фондова борса. 

Това, заедно със стартирането на „къс“ ETF, който е базиран на компании от SOFIX, ще допълни 

възможностите инвеститори да печелят и при понижаващ пазар, посочват още от инвестиционния 

посредник.  

От Капман очакват през следващата 2020 г. добро представяне да имат компаниите от финансовия 

сектор, дружествата със специална инвестиционна цел и туризма, както и такива с традиция в 

разпределението на дивиденти. 

profit.bg, 18 декември 2019 

 

** Информацията и мненията, отразени в материалите, принадлежат изцяло на техните 

автори и не представляват официална позиция. Материалите са с аналитичен характер и 

не са съвет или препоръка за търговия на финансовите пазари. Историческото представяне 

не е гаранция за бъдещи резултати.  

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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ИНВЕСТИЦИИ 

Чaйĸaфapмa изгpaждa нoв 

пpoизвoдcтвeн ĸoмплeĸc зa тaблeтĸи, 

ĸaпcyли и тeчни лeĸapcтвa 

Чайкафарма започна сериозна консолидация на 

ресурсите, за да пренесе успешния си бизнес модел 

извън нашите граници. До момента са регистрирани 

над 10 лекарствени продукта в седем страни членки 

на ЕС. Чайкафарма Висококачествените Лекарства 

АД през 2019 г. стартира проектирането и 

изграждането на нов трети производствен комплекс 

за таблетни форми, капсули и стерилни течни 

лекарствени форми, предназначен да снабдява 

основно пазарите в ЕС. Новият комплекс ще 

разполага с роботизирано и автоматизирано 

оборудване и с последно поколение платформа за 

управление на процесите с изкуствен интелект, 

включително модерен склад за съхранение на 

готовите за експедиция лекарствени форми. През 

2020 г. е планирана инвестиция в NGS (nехt 

gеnеrаtіоn sеquеnсіng) лаборатория, която ще позволи 

обстойно изследване на човешкия геном. 

Чайкафарма, днес, е сред най-големите компании на 

Българската Фондова Борса - с пазарна 

капитализация от 895 млн. лева към края на 2019 г. - 

заслужено доверие на стотиците инвеститори и с 

мащабни перспективи. 

money.bg, 08 януари 2020 

Слаб пазар на индустриални имоти в 

България през 2019 г. 

Пазарът на индустриални имоти през 2019 г. се 

отличава със силен спад на реално сключени сделки, 

нови оферти и търсения в сравнение с предходната 

година, сочи анализ на "БГ склад" на база на 

запитванията в платформата и информация от 

регионалните й представители. Търсенето при 

индустриалните имоти през 2019 г. е предимно на 

площи до 500 кв.м или между 500 кв.м и 1000 кв.м. За 

сравнение, през 2018 г. най-активен е бил интересът 

до 500 кв.м и над 1000 кв.м, отчитат от платформата. 

Търсенето е предимно от малки и средни фирми и е 

за имоти с малки квадратури - под наем или на ниска 

цена. В понятието "индустриални имоти" в случая 

влизат складове, производствени помещения, цехове, 

фабрики и заводи, хладилни складове и камери, 

автосервизи и парцели. По информация на Симеон 

Митев най-активно през годината е било търсенето на 

складове и то от производствени предприятия. 

Предлагането на индустриални имоти през 2019 г. е 

малко по-високо от предходната 2018 г. Като 

Изграждат свинеферма край 

Лясковец 

Свинеферма предстои да бъде 

изградена в местността „Клена“ край 

Лясковец. Капацитетът на обекта ще 

е за 350 майки с приплодите им. 

Фермата ще бъде изградена от 

собственика на лясковската фирма 

„Мултимес Фарм“. Преди това 

Общинският съвет трябва да одобри 

проект за ПУП – план за застрояване 

за смяна предназначението на 

земеделската земя и отреждането й за 

производствено-складови дейности.  

Бъдещата сграда ще е на един етаж 

със застроена площ от около 3300 кв. 

м. 

Янтра, 08 януари 2020 

Lidl отваря магазин номер 100 в 

България 

Една от големите вериги за търговия 

с бързооборотни стоки у нас - Lіdl, 

предстои да отвори първия си 

магазин за 2020 година. Това ще бъде 

обект номер 100 за компанията у нас 

в София. През есента на миналата 

година стана ясно, че в новия 

магазин ще бъде направена 

инвестиция от близо 6,5 милиона 

лева. Той е с обща застроена площ от 

1892 квадратни метра.   

money.bg, 07 януари 2019 

Австралийската компания за 

търсене и проучване на медни и 

златни руди Raiden Resources е 

сключила четвърто споразумение в 

рамките на няколко месеца за 

придобиване на дял в проекти в 

България. Поредният договор е за 

площ "Иглика" в Източните Родопи и 

е сключен с "Болкан минерал енд 

дискавъри", която държи правата за 

проучване. Според договореното 

Raiden Resources може да придобие 

до 100% от площта при определени 

условия.  

Капитал, 20 декември 2019 
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заварено положение в него липсват качествени, модерни индустриални имоти. Но новостроящите 

се обекти в София и Пловдив, при които се ползват нови подходи и методи, са на път да запълнят 

тази празнина, отбелязват от платформата.  

Капитал, 07 януари 2020 

ТЕЦ "Марица-изток" 2 ще вложи 350 хил. лв., за да намали азотните 

оксиди 

Държавната ТЕЦ "Марица-изток" 2, която редовно попада в различни класации за замърсяването 

на въздуха, ще инвестира 350 хил. лв. без ДДС в система за подобряване на горивния процес и 

намаляване на емисиите от азотен оксид (NОx).  Обществената поръчка за целта е публикувана на 

27 декември, като от документите става ясно, че новата система ще обхване петия енергоблок на 

централата. Предвижда се въвеждането на "алгоритми, измервания и управление на клапи за 

въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOx".Държавната ТЕЦ 

изисква от кандидатите да са изпълнили поне една идентична или сходна услуга през последните 

три години. Срокът за получаване на оферти е 5 февруари, а документите ще бъдат отворени на 

следващия ден.ТЕЦ "Марица-изток" 2 е сред най-замърсяващите централи у нас, като освен NOx в 

процеса на работа се отделят огромни количества фини прахови частици и въглероден диоксид. 

Именно заради необходимостта от закупуване на квоти за CO2 емисиите през последните години 

финансовото състояние на централата се влоши драматично и към момента тя е на ръба на фалита 

- по последни данни от края на септември 2019 г. дълговете са над 1.5 млрд. лв., а непокритата 

загуба надхвърля 800 млн. лв. 

Капитал, 06 януари 2020 

Газовата борса в България тръгна официално 

Започва да работи нова платформа за двустранна търговия с природен газ. Тя ще позволи на пряко 

присъединените към системата крайни потребители на газ да сключват договори за покупка на 

синьо гориво. "До една година всички сделки на газовата борса ще започнат да се извършват чрез 

тази платформа", съобщи за националното радио председателят на Съвета на директорите на газов 

хъб „Балкан“ и изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. "Както крайните 

потребители и бизнесът, така и търговците на природен газ ще могат да се възползват от услугите, 

които ще предоставя газов хъб "Балкан" и което считам, че ще допринесе освен за либерализация 

и за по-добри финансово-икономически условия за крайните потребители на природен газ", 

изтъкна Малинов. Сделки ще се сключват на краткосрочен, дългосрочен сегмент и чрез брокерска 

услуга. Краткосрочният сегмент ще предлага краткосрочни стандартизирани продукти "в рамките 

на деня" или "ден напред", продукти за балансиране на мрежата на операторите на газопреносни 

мрежи, а също комбинация от няколко поредни газови дни - например продукти "уикенд", отделни 

дни и комбинация от тях.  

Банкеръ, 03 януари 2020 

ScaleFocus инвестира 45 млн. евро в Северна Македония  

Българската софтуерна компания ScaleFocus навлиза на пазара в Северна Македония и ще 

инвестира в свой развоен център в столицата Скопие, обявиха от организацията. В прессъобщение 

се посочва, че в следващите няколко години ScaleFocus планира да отвори повече от 300 работни 

места за софтуерни специалисти, които ще са заети с международни проекти. От компанията 

твърдят, че сред дългосрочните ѝ цели е устойчивият растеж и развитието на екипи от 

професионалисти от цяла Източна Европа. „Решението да инвестираме в нов развоен център в 

Скопие бе продиктувано от успешната ни колаборация с IT експерти от Северна Македония, 

продължаваща вече няколко години“, коментира Пламен Цеков, главен изпълнителен директор на 

ScaleFocus. Сумата, която ScaleFocus ще инвестира в рамките на следващите 5 години, е в размер 

от 45 млн. евро. 2 млн. евро са предвидени за обучение и развитие на младите таланти.  

investor.bg, 03 януари 2020 
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КЦМ ще увеличи производството с близо 30% 

С инвестиция за 130 млн. евро пловдивският завод КЦМ ще разшири производството на основните 

метали олово и цинк до общо 200 хил. т годишно от около 150 хил. т в момента. Проектът 

"Технологично интегриране на КЦМ" започва през 2020 г. и е планирано да се осъществи изцяло 

до 2023 г. Половината от финансирането е осигурено от Европейската инвестиционна банка, с 

която наскоро беше сключено финансово споразумение. Другата половина от средствата предстои 

да бъде договорена, казаха от КЦМ. Според изпълнителния директор на КЦМ Иван Добрев в 

момента интересите на банки и инвеститори са максимално сближени. Кредитът, отпуснат от ЕИБ, 

е за срок 10 години с три години гратисен период, през които екипът на КЦМ ще изпълни проекта 

изцяло. Проектът включва няколко части, които ще се изпълняват едновременно, без да се 

прекъсва производството на компанията. Основните от тях са реконструкция на отделение 

рафинация в оловно производство и нов автоматизиран електролизен цех в цинково производство. 

Друга част от големия проект е свързана с разширяване капацитета за преработване на вторичните 

суровини. Целта е не само да се увеличат възможностите за преработка на първични суровини, но 

и да се постигне съответното увеличение на преработката на вторичния ресурс. 

Капитал, 02 януари 2020 

"София тех парк" ще се оживява с проект за 40 млн. лв. 

"София тех парк" трябва да стане работещо място за научноизследователска и иновационна 

дейност в страната през следващите 3-4 години. Това предвижда концепцията за следващия, трети, 

етап на развитие на парка, за който държавната компания ще кандидатства за близо 40 млн. лв. 

финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). Основна част 

от проекта предвижда изграждане на дигитален иновационен хъб в областта на компютърните 

технологии и големите масиви данни, а крайната цел е да се направи връзката между наука и 

бизнес и лабораторните разработки да намерят реално приложение в индустрията. "През 

следващите 3-4 години "София тех парк" трябва да изгради достатъчно капацитет и да се превърне 

в дигитален иновационен хъб", каза изпълнителният директор на държавната компания Тодор 

Младенов на пресконференция, на която бяха представени резултатите от предходните две фази на 

проекта и плановете занапред. Това е една от основните планирани дейности, за които 

дружеството ще кандидатства за европейско финансиране, за да надгради извършеното до 

момента. Индикативната работна програма на ОПИК за 2020 г. предвижда 39.6 млн. лв. за "София 

тех парк". 

Капитал, 02 януари 2020 

Научно-изследователски комплекс за 3 млн. лв. ще строи Русенският 

университет  

Модерен високотехнологичен научноизследователски комплекс за 3 млн. лв. ще строи през 

следващата година Русенският университет. Това обяви ректорът на ВУЗ-а чл.-кор. проф. дтн. 

Христо Белоев. По този начин, освен средище на наука и бизнес, РУ ще завърши своята 

архитектурна композиция – всички сгради ще са свързане с Ректората и ще съчетаят традиция и 

модернизъм. След като в сряда правителството отпусна 1 млн. лв, първият транш от още толкова 

беше преведен преди от Министерски съвет, градежът може да започне. Новият комплекс ще бъде 

издигнат на мястото на 27 корпус, който бе опасен за обитаване и от 2 години там не се 

провеждаше учебен процес. Теренът вече е разчистен, тече проектиране и от април строителните 

дейности ще започнат, обеща проф. Белоев. Той се надява дотогава да бъде отпуснат и последният 

транш от 1 млн. лв за градежа, но обяви, че Русенският университет разполага с достатъчно 

средства, за да довърши новата сграда. Очаква се тя да бъде готова до края на 2020 година. 

Дейностите в центъра ще бъдат обвързани с концепцията на висшето училище в Русе за 

дигитализация на образованието. Според Белоев, Русенският университет е в добро финансово 

състояние.  

24 часа, 20 декември 2019 
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АНАЛИЗИ 

Българският туризъм забави скорост през 2019 година 

Туристическият сектор изпраща противоречива и динамична година, експанзията обаче 

върви с дигитализацията на индустрията 

Българският туризъм все по-осезаемо забавя скорост и това отчетливо пролича през изминалата 

2019-та. Годината потвърди очакванията за стагнация на туристическия пазар у нас и заслужи 

характеристиката на противоречива и динамична година за туризма в България. В същото време на 

фона на драматичният крах на британския туроператор Thomas Cook и последвалия фалит на 

българския конграгент „Астрал холидейз“ туризмът ни запази своята стабилност. 

Българският туризъм като цяло бележи минимални спадове по ключовите параметри - брой 

туристи, нощувки, туристически посещения, приходи, но натежава фактът, че тези спадове идват 

от ключови пазари. И ако през 2018 година българският туризъм продължи да се развива във 

възходяща посока, стъпвайки на отличните резултати от предходните две години - върховата за 

сектора 2016 г., която реализира рекорди по всички параметри, и 2017-та, която беше запомнена с 

бум при международните пътувания заради пика на нискотарифните авиокомпании, то 2019-та 

отстъпва по всички показатели. 

Летен сезон - без прегряване 

Въпреки че стагнира, 2019-та е добра година за българския туризъм, коментира директорът на 

Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов за Investor.bg. През изминалата година 

успяхме да създадем доволни туристи, което е важно и за бъдещи периоди. Действително двете ни 

морски летища записаха спадове в пристиганията на туристи, но това намали прегряването на 

летния сезон, което имахме в предходните две години. Като цяло това е първата година от 

последните няколко, която остави доволни туристи и заради благоприятните кличатични условия, 

каза експертът.  

Изпращаме един турболентен туристически сезон. Това е оценката на Асоциацията на българските 

туроператори и туристически агенти (АБТТА) за туризма през изминаващата година. На фона на 

съседните държави, които реализират ръстове, България записва сериозни спадове и то от 

ключовите европейски пазари. Българският туризъм като цяло бележи минимален спад от 2% 

според официалните данни, коментира Байко Байков от Асоциацията на туроператорите и 

подчерта, че в същото време съседните на нас страни нарастват всяка година с 6-8%, тоест 

изоставнаме с около 10 на сто. 

Годината на стагнацията  

2019-та година не записва ръстовете от предходните години. Като цяло ръстът е около един 

процент, но ще приключи със 150 хиляди повече туристи, влезли в страната и то такива, които се 

включват в туристическата статистика. В този смисъл годината не е отрицатаелна по параметър 

брой туристи. Наред с това секторът остава стабилен и заради увеличението на приходите от 4%. 

Стагнацията обаче, която очаквахме да засегна отрасъла, се сдбъдна, защото при повишаване на 

цените в туризма, приходите изостанаха, посочи Румен Драганов. 

По-високите цени на туристическите услуги у нас от 2018 година показаха, че секторът може да се 

представя и по-добре и че може да бъде конкурентоспособен. 2019-та година обаче не успя да 

препотвърди възможностите на туристическата индустрия, а и на политиките в туризма да 

подкрепят възходяящата тенденция. 

Разходите за туристическия продукт нараснаха с около 17%, но се оказа, че поскъпването му не е 

достатъчно, за да покрие разходите на отрасъла. Така че 2019-та е годината на стагнацията в 

туризма, работим повече и получаваме по-малко, обобщи експертът от Института за анализи и 

оценки. 
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Спадовете - не лош маркетинг, а лошо качество 

Въпреки спадовете на туристи през юни и юли, през август броят на туристите спрямо година по-

рано беше по-голям с 200 хиляди и годината ще приключи с повече туристически посещения в 

страната, отбеляза Драганов. Голямата разлика идва от това, че дестинациите, предлагащи 

културен туризъм в градска историческа среда и СПА туризъм, отбелязаха ръст на туристите, а по 

Черноморието имаше срив. Тази година чуждите туристи не пристигнаха по Черноморието не 

заради лош маркетинг, а заради лошо качество, коментира специалистът. 

Изминалата година потвърди и друг феномен за туристическата индустрия – променената 

структура на важните за страната ни туристически пазари. И тъй като Румъния вече е пазар номер 

две за България, Украйна след петгодишни спадове регистрира ръст от 60%, а Великобритания е 

пазар номер четири, то следва да се преосмисли националната маркетингова политика, смята 

Байко Байков. 

Добрите новини 

2019-та година маркира и позитивни тенденции за развитието на туризма в България. Добри са 

данните за изходящия туризъм. За десета поредна година той бележи ръст - за тази година е 6 на 

сто, което е устойчив тренд. Впечатляват пазарите Италия, Германия, Испания с по 5 на сто от 

изходящия туризъм. Като цяло съседните държави привличат над 50 на сто от интереса на 

българските туристи. 

И още една положителна тенденция – след като 2018 година изведе страната ни като 

четирисезонна туристическа дестинация, в която пътуванията за културен туризъм в градска 

историческа среда записаха своя пик, 2019-та година затвърди този феномен. Макар и морският 

туризъм да записва спад, културният бележи ръст за поредна година. 

Изминалите 12 месеца потвърдиха и водещата роля на алтернативните форми на туризъм у нас. 

Летният туризъм вече не е водещ продукт на България, тъй като само 38% от туристите, които 

идват у нас, са с цел морски туризъм. Силни са есенният и пролетният туристически сезон за 

чуждестранните посещения. Имаме и сериозно увеличаване на пътувания на българи както в 

рамките на страната, така и зад граница. Така че изпращаме интензивна туристическа година, 

която показва стабилност на отрасъла, обобщи Румен Драганов. 

Thomas Cook - краят на една ера или не съвсем 

Оказа се, че ефектът Thomas Cook не се отразява на стабилността на българския туризъм, 

коментира още специалистът от Института. Не е под заплаха за следващият туристически сазон, 

защото туристите ще бъдат пренасочени независимо от фалита на точно този туроператор. 

Фалитът на Thomas Cook не беше усетен от стотици хотели в Европа, не влияе негативно и на 

българския туризъм на фона на над 3400 хотела оперирали в страната по това време, което показва 

стабилност, категоричен е той. А и марката Thomas Cook ще бъде възобновена от новия си 

китайски собственик, който планира да използва 178-годишния бранд за туристическа платформа, 

насочена към европейски клиенти. 

За следващата година със сигурност е ясно, че водещо за туристическия сектор все повече е 

дигиталната трансформация – блокчейн технологиите, изкуственият интелект и всички платформи 

за споделени пътувания, които ще имат бум, както и нискотарифните авиокомпании. Всеки, който 

иска да участва в туризма оттук нататък, трябва да влезе в дигиталния свят, каза Румен Драганов. 

Изминалата година обаче ще бъде запомнена и с липсата на напредък по стари проблеми – 

браншът остава разпокъсан и без единно лице по предложения за развитие на туризма, няма и 

национална туристическа организация, която да се занимава с маркетинговото позициониране на 

българския туристически продукт. Управлението на публичната държавна собственост също 

продължава да е проблем. Остават сериозни въпроси около новия Закон за туризма, който е вече в 

парламента и приемането на някои текстове може да създаде серизно напрежение за 

туристическия пазар у нас и за бъдещето развитие на българския туризъм. 

investor.bg, 25 декември 2019 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. ВЗЕМАНЕ НА КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ. 

КОГА: 29 януари, 2020, 09:15 - 17:45 ч. 

КЪДЕ: София, хотел Будапеща 

 ОБУЧЕНИЕ „ПОЕТАПНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦАИС „ЕОП“. ПРАКТИЧЕСКИ И 

ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ“ 

КОГА: 10 февруари, 2020, 09:30 - 17:30 ч. 

КЪДЕ: Хотел Хемус, София 

 ОБУЧЕНИЕ „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА“ 

КОГА: 12 февруари, 2020, 09:30 - 17:30 ч. 

КЪДЕ: Хотел Хемус, София 

 МЕЖДУНАРОДНА ОЦЕНИТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОГА: 13 февруари, 2020, 08:45- 15:30 ч. 

КЪДЕ: Хотел Балкан, София 

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ / ДИРЕКЦИЯ“ 

КОГА: 19 февруари, 2020, 09:15 - 17:45 ч. 

КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92 

 ИЗЛОЖЕНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ (SMART CITIES)“ 

КОГА: 7 - 9 април 2020, 10:00 - 17:30 ч. 

КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147 
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http://seminari365.com/upravlenie-na-stresa-i-prevenciq-vzemane-na-klyuchovi-resheniq/29-01/260#/
http://eventspro.bg/sabitie/poetapnoto-vavejdane-na-tsais-eop-prakticheski-i-pravni-problemi-pri-vazlaganeto-na-obshtestvenite-porachki/
http://eventspro.bg/sabitie/poetapnoto-vavejdane-na-tsais-eop-prakticheski-i-pravni-problemi-pri-vazlaganeto-na-obshtestvenite-porachki/
http://eventspro.bg/sabitie/finansov-analiz-za-menidjari-podobryavane-na-finansovoto-sastoyanie-i-rezultatite-ot-deinostta-na-firmata/
http://eventspro.bg/sabitie/finansov-analiz-za-menidjari-podobryavane-na-finansovoto-sastoyanie-i-rezultatite-ot-deinostta-na-firmata/
http://kpo.bg/wp-content/uploads/2018/06/Programme_02_2020BG.pdf
http://eventspro.bg/sabitie/upravlenie-na-ekip-i-upravlenie-na-otdel-direktsiya/
http://eventspro.bg/sabitie/inteligentni-gradove-smart-cities-izlojenie-i-konferentsiya/

