
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000 

тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/ 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

Електронно седмично издание на 

Камарата на професионалните оценители 

 

 

26 март 2020 г. 

Брой 12 (399), Година 9 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Българската "Флийт Сървисис" придоби 

турската компания за управление на 

автопаркове Mobiliz 

"Флийт сървисис", собственик на компаниите за 

технологии за управление на автопаркове GPS Bulgaria и 

GPS Systems Macedonia, придоби турската Mobiliz Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri (Mobiliz). Сумата по сделката не беше 

обявена, а чрез нея българското дружество придобива 100% 

от турския доставчик. Продавач е инвестиционният фонд 

Mediterra Capital, чийто фокус са малки и средни фирми в 

Турция.  Преговорите между двете страни са водени повече 

от година, а самата сделка е била сключена в края на 2019 

г., съобщиха от българската компания. Чрез Mobiliz "Флийт 

сървисис" получава достъп до огромен пазар. Придобитата 

компания е номер 2 в Турция и има под управление над 200 

000 камиона (повече от целия български пазар) само в 

страната и още десетки хиляди в Египет. През последните 

години фирмата увеличава бизнеса си.  Според данните на 

платформата за бизнес данни Factiva приходите на Mobiliz 

за последната отчетена засега година - 2018 г., са били 40.76 

млн. турски лири (7.7 млн. долара). GPS Bulgaria е сред 

лидерите на българския пазар, а през последните години 

приходите на българското дружество "Джи Пи Ес 

България" растат: за 2018 г. са 4.7 млн. лв. Компанията 

инсталира GPS системи на камиони и други превозни 

средства и поддържа платформа, през която следи всякакви 

данни за управлението на автопарка. 

Капитал, 25 март 2020 

ЧБТР пренасочва 900 млн. евро за 

засегнатата от COVID-19 индустрия 

Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) 

възнамерява да пренасочи финансиране от около 900 

милиона евро, планирано за нови операции през 2020 г., за 

подпомагане на секторите и индустриите, най-засегнати от 

сътресенията, причинени от COVID-19. В тези трудни 

времена банката е съпричастна към усилията на държавите-

членки, които се опитват да спрат разпространението на 

заразата от коронавирус и да намалят вредата върху личния, 

обществения живот и икономическата активност, съобщиха 

от българския офис на международната банка. От ЧБТР се 

ангажират да положат максимални усилия, за да продължи 

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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кредитната институция да подкрепя своите клиенти и държавите-членки. В настоящата критична 

ситуация, когато пазарните възприятия за риск и ликвидност се променят, международната 

финансова институция продължава да подпомага малките и средните предприятия, най-уязвимия 

сегмент от икономиката, и да предоставя подкрепата, от която се нуждаят държавите-членки и 

бизнесът, посочват от ЧБТР.  

investor.bg, 26 март 2020 

ББР ще осигурява непрекъсната ликвидност на банковата ни система 

Българската банка за развитие ще играе важна роля за обезпечаване на непрекъснатост на 

ликвидността в банковата система, която да бъде на разположение на малките и средните 

предприятия и да облекчи българския бизнес. Това обяви главният икономист на ББР Илия 

Лингорски в телевизионно интервю. "След като увеличението на капитала на банката, което 

анонсира правителството, е вече факт, ББР ще обяви публично и прозрачно всички критерии, по 

които новите програми в подкрепа на малкия и средния бизнес ще бъдат привеждани в действие", 

обясни Лингорски. Става дума за система от мерки, които да поддържат и подкрепят капацитета на 

банковия сектор за запазване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия в този 

период на извънредни обстоятелства. Фокусът на подкрепата е портфейлна гаранция, която ББР 

чрез вече увеличения си капитал ще може да предостави по определени критерии на търговските 

банки и да сподели риска с тях по време на екстремната ситуация. Решенията относно кредитната 

дейност в тази извънредна програма ще зависят от банките и ще останат на пазарен принцип. 

„Имаме добър опит през годините досега в работата с търговските банки чрез гаранционни 

инструменти, така че да могат да продължат потока на ликвидност към малкия и средния бизнес“, 

каза главният икономист на ББР. 

econ.bg, 24 март 2020  

Subway намери начин да облекчи франчайз бизнеса си в България 

Американската верига за бързо хранене Subway намалява с 50% т.нар. "роялти такси" за франчайз 

операторите по целия свят, включително и в България. Мярката е във връзка с разпространението 

на коронавируса и трудностите, които се създадоха за бизнеса в настоящата ситуация. Решението е 

отчисленията от продажбите по линия на франчайз обектите на веригата да се намалят наполовина 

от тази седмица - от 8% на 4%. "Това е централизирано решение и е с цел да облекчи бизнеса, като 

ще се променя спрямо динамиката на ситуацията", обясниха от Subway България пред Economic.bg. 

В момента всички обекти на веригата в България са затворени, като някои от тях работят само за 

доставки. Веригата има общо 37 обекта в България. 

economic.bg, 24 март 2020 

"Софарма" купува веригата "ЕС СИ ЕС Франчайз", която има 150 

аптеки у нас 

Най-голямата компания във фармацевтичния сектор у нас - "Софарма Трейдинг", обяви, че ще бъде 

новия собственик на групата атпеки на "ЕС СИ ЕС Франчайз". В официално съобщение от 

компанията посочват, че вече имат подписан договор за придобиването ѝ. Предстои сделката да 

получи разрешение от Комисията по защита на конкуренцията. С тази стъпка "Софарма Трейдинг" 

ще увеличи значително броя на обектите си, като към момента тя има над 60 аптеки под бранда 

SOpharmacy, а "ЕС СИ ЕС Франчайз" управлява над 150 такива обекта в цялата страна. "Сливането 

на SOpharmacy и "ЕС СИ ЕС Франчайз" ще осигури по-силна пазарна позиция и възможност в още 

по-голяма степен да удовлетворяваме нарастващите потребности на българските пациенти от 

качествени здравни услуги. Обединението е в унисон с нашата стратегия за разрастване в 

национален мащаб на операциите ни в ритейл сегмента на аптечен пазар", посочва изпълнителният 

директор на "Софарма Трейдинг" Димитър Димитров. "ЕС СИ ЕС Франчайз" оперира на българския 

пазар от 2007 година, като тя управлява няколко вериги аптеки - "Санита", "Сейба аптеки и 

дрогерии" и "Софийски аптеки". От своя страна "Софарма Трейдинг" оперира в разнообразни 

сегменти на здравния сектор - търговия на едро с лекарства, медицински изделия и консумативи на 

mailto:office@kpo.bg
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болничен пазар, търговия на едро с продукти за здраве и красота и други. От 2015 година 

дружеството развива своя верига аптеки под марката SOpharmacy, като днес има повече от 60 обекта 

в 10 града. През същата година българската компания навлезе и на сръбския пазар, като придоби 

местна компания. 

money.bg, 20 март 2020 

Дъщерно дружество на „Алтерко“ е отложило покупката на недвижим 

имот с месец 

Дружеството „Алтерко Пропъртис“ ЕООД е потвърдило намерението си за финализиране покупката 

на недвижим имот на предварително определената дата – 16 март 2020 г., но е договорено 

завършването на сделката да стане на по-късна дата в края на април 2020 г., съобщи компанията 

майка „Алтерко“ АД. Продавачът също е потвърдил намерението си за сключване на сделка. 

Дружеството ще оповести допълнително информация във връзка с финализирането на продажбата, 

съгласно законовите изисквания. Имотът е съседен на притежаваната от дружеството бизнес сграда 

в района на кв. Кръстова вада с обща площ 610 кв. м. Цената на квадратен метър е около 820 евро. 

По преценка на мениджмънта на „Алтерко“ АД това е добра възможност за разширяване на 

сградния фонд за целите на осигуряване на допълнителни офис и складови помещения, които да 

отговарят на потребностите на дъщерните дружества на холдинга. На 18 февруари 2020 г. 

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за увеличение на капитала на „Алтерко“ 

АД. Планираше се процесът по публичното предлагане да започне в началото на март 2020 г. 

Предлагат се до 3 млн. акции при емисионна цена от 3 лв. на акция. Минимумът за успех на 

предлагането е записването на 1 млн. нови акции. 

investor.bg, 20 март 2020 

"Кей Би Си Асет Мениджмънт" ще придобие 100% пряко участие в 

"ОББ Асет Мениджмънт" 

Комисията за финансов надзор разреши на "Кей Би Си Асет Мениджмънт" НВ (Белгия) да придобие 

100% пряко квалифицирано участие в управляващо дружество "ОББ Асет Мениджмънт" АД. Това 

съобщиха от регулатора след редовното му заседание. "ОББ Асет Мениджмънт" АД е лицензирано 

управляващо дружество с решение на Комисията за финансов надзор от 2004 година. То е 

организирало осем колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна 

схема в евро. Фондовете, управлявани от "ОББ Асет Мениджмънт" АД, са едни от най-успешните 

български колективни инвестиционни схеми у нас, които предлагат възможности за инвеститорите 

да "стъпят" на българските и международните капиталови пазари. От юни 2017 г. фондмениджърът 

е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", 

"ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери в управляващото дружество са 

"Обединена българска банка", притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK, Белгия, която 

контролира до момента 9.14% от акциите с право на глас. KBC BANK разполага с 1500 клона, има 

38 000 служители и над 10 млн. клиенти в Европа. Със своите активи за 273.58 млн. лв. "ОББ Асет 

Минеджмънт" АД е най-голямото управляващо дружество у нас. То е лидер и по показателя "най-

много привлечени клиенти". 

Банкеръ, 20 март 2020 

mailto:office@kpo.bg
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Преките чуждестранни инвестиции у нас 

нарастват с 15 млн. евро 
През януари нетните преки чуждестранни инвестиции в 

страната са 15 млн. евро. Това е със 179.1 млн. евро повече 

в сравнение със същия месец на миналата година. 

Привлеченият дялов капитал през първия месец на 

годината (парични и апортни вноски на нерезиденти в 

капитала на български дружества, както и плащания по 

сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и 

възлиза на 3.8 млн. евро. Той е по-голям с 519.1 млн. евро 

от този за януари 2019 г., който е отрицателен в размер на 

515.3 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на 

чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в 

размер на 0.1 млн. евро (при 0.9 млн. евро за януари 2019 

г.), като най-голям дял има Белгия (0.1 млн. евро). За януари 

нетният поток по подстатия "Дългови инструменти" 

(промяната в нетните задължения между дружествата с 

чуждестранно участие и преките чуждестранни 

инвеститори по финансови, облигационни и търговски 

кредити) възлиза на 11.2 млн. евро, при положителна 

стойност от 300.4 млн. евро година по-рано. Най-големите 

нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари са 

дошли от Израел (43.1 млн. евро) и Нидерландия (8.9 млн. 

евро). По предварителни данни нетният поток на преките 

инвестиции в чужбина за януари възлиза на 2.5 млн.евро, 

при отрицателен поток от 21.5 млн. евро за януари 2019 г. 

Банкеръ, 24 март 2020 

Разходите за труд нарастват с почти 12% 

през последното тримесечие на 2019 г. 
По предварителни данни на НСИ през четвъртото 

тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за 

един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.9% 

спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. 

Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 11.5%, 

и в строителството - с 14.5%. По икономически дейности 

през четвъртото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на 

общите разходи за труд спрямо същия период на 

предходната година е регистриран в икономическите 

сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 19.6%, „Други 

дейности“ и „Образование“ - по 16.7%. През четвъртото 

тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 

2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час 

се увеличават с 11.7%, а другите разходи (извън тези за 

възнаграждения) - с 12.9%. По икономически сектори 

изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия 

период на предходната година варира от 19.3% за 

„Операции с недвижими имоти“ до 4.0% за „Добивна 

промишленост“. 

investor.bg, 23 март 2020 

25.03.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.80377 BGN 

1 GBP = 2.12359 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.03.2020  

 

ПЧИ: 15 млн. EUR, яну 2020 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към дек 2019, 

% промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 6.2%, фев 2020 
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БНБ ще увеличи ликвидността в българските банки с 9.3 млрд. лв. 
Българската народна банка (БНБ) прие пакет от мерки, които ще увеличат ликвидността в 

търговските банки с 9.3 млрд. лв. Причината за днешното решение е пандемията от COVID-19, която 

застрашава както европейската, така и българската икономика. От централната банка казват, че 

мерките целят едновременно запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на 

нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от 

пандемията, за гражданите и фирмите. На първо място БНБ ще позволи на търговските банки да 

капитализират цялата печалба за 2019 г., която достигна 1.6 млрд. лв. Също така отменя 

предвидените за 2020 и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер, което ще остави във 

финансовите институции още 0.7 млрд. лв. Допълнителна ликвидност в системата на стойност 7 

млрд. лв. ще дойде от намаление на чуждестранни експозиции на българските търговски банки. 

Наред с това БНБ ще приложи допълнителни мерки, с които да гарантира безпроблемното 

функциониране на валутния борд, наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия 

надзор 

economic.bg, 20 март 2020 

 

 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на мляко и млечни 

продукти", по Печалба за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Печалба  
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Обединена млечна компания ЕАД Пловдив 6 514 9 142 

2 Елви ООД Велковци - Гб 1 828 3 819 

3 Сладоледена фабрика ЕООД Велико Търново 2 241 3 161 

4 Димитър Маджаров - 2 ЕООД Пловдив 1 198 2 366 

5 Полидей - 2 ООД Карлово 1 743 2 196 

6 Кремио ЕАД София 967 1 437 

7 Елит Милк 2000 ООД Пловдив 1 139 1 351 

8 Изида ООД Добрич 1 525 1 095 

9 Милки Груп Био ЕАД София 1 774 1 041 

10 Би Си Си Хандел ООД Велико Търново 12 975 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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БОРСОВИ НОВИНИ 

 

Съобщение до емитентите от Българска 

Фондова Борса АД 
Във връзка с обявеното извънредно положение в нашата 

страна, с настоящото бихме искали да Ви обърнем внимание 

на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 

г., приет от 44-то Народно събрание на 20.03.2020 г., 

повторно приет на 23.03.2020 г. и обнародван в Държавен 

вестник, бр. 28 от 24.03.2020 г., с които се удължават 

сроковете за изпълнение на задълженията за провеждане на 

редовно годишно общо събрание, както и за годишно, 

тримесечно и шестмесечно финансово отчитане на 

публичните дружества и емитентите по емисии облигации, 

а именно: 

Бихме искали да ви обърнем специално внимание, че 

горепосочените срокове са удължени с оглед 

предоставянето на гъвкавост на публичните дружества 

предвид затрудненията свързани с извънредното 

положение. С оглед правилното функциониране на пазара е 

изключително важно, инвеститорите, анализаторите и 

кредиторите да разполагат с навременна информация. Това 

е предпоставка за постигане на финансова стабилност и 

защита интересите на инвеститорите. 

В тази връзка, Българска фондова борса апелира, въпреки 

горепосоченото удължаване на сроковете и доколкото това 

е възможно в тази усложнена обстановка, за своевременно 

разкриване на финансовите отчети, в срокове, възможно 

най-близки до тези, определени в съответните разпоредби 

от ЗППЦК. Разчитаме, че забавяне в разкриването на 

финансова информация ще има само в случаите, в които 

това е следствие от обективни причини свързани с 

извънредното положение. 

БФБ, 25 март 2020 

Удължават се сроковете за отчети и общи 

събрания на публичните дружества 
Силно се удължават сроковете за публикуване на отчети и 

провеждане на общи събрания от публичните дружества, 

става ясно от текстовете в Закона за за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съобщи Асоциацията на директорите 

за връзка с инвеститорите в България (АДВИБ). По отношение на годишното финансово отчитане 

сроковете за представяне на индивидуални годишни и консолидирани финансови отчети от страна 

на публичните дружества и емитентите е удължен до 31 юли 2020 г. В момента срокът за 

индивидуалните годишни отчети беше края на март 2020 г., а за консолидираните края на април 

2020 г., тоест удължаването е с няколко месеца. Що се отнася до тримесечното и шестмесечното 

отчитане, сроковете се  удължават до 30 септември 2020 г. Това касае отчетите за първото 

тримесечие на 2020 г. и тези за полугодието на 2020 г. Досега отчетите за първото тримесечие 

трябваше да се предоставят съответно до края на април за индивидуалните (неконсолидирани) и до 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

16 - 20 март 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 2 215 853.82 

Standard 4 120 207.51 

АДСИЦ 1 520 086.17 

Регулиран пазар -

общо 
9 329 383.64 

 

BGREIT: 24.02.2020 – 24.03.2020 

 

BGBX40: 24.02.2020 – 24.03.2020 

 

SOFIX: 24.02.2020 – 24.03.2020 
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края на май за консолидираните. Удължаването е с до 4 месеца. Полугодишните неконсолидирани 

отчети трябваше да се представят до края на юли, а консолидираните до края на август. Тук 

удължаването е с 2 и 1 месец. 

investor.bg, 24 март 20020 

БФБ осигури 23 млн. лв. ликвидност за 6 дни извънредно положение 
Родният капиталов пазар се доказа като ликвиден, осигурявайки 23 млн. лв. оборот за периода от 

въвеждането на извънредно положение на 13 март до петък 20 март 2020 г. Това са шест работни 

дни с оборот от почти 4 млн. лв. на ден. Редица инвеститори успяха да продадат и да си осигурят 

ликвидна подкрепа, като „Българска фондова борса“ АД не спря търговията нито един път. 

investor.bg, 23 март 20020 

Европейските фондови борси призоваха пазарите да останат отворени 
Европейските борси не са имунизирани от ефектите на COVID-19 и неговото въздействие върху 

икономическите среда. Но въпреки че тази ситуация представлява предизвикателство, от решаващо 

значение е пазарите да останат отворени. Това заявиха от Федерацията на европейските фондови 

борси (FESE) в изявление, публикувано на сайта на Българска фондова борса (БФБ). 

Затварянето на пазарите не би променило основната причина за нестабилност, а ще доведе до 

премахване на прозрачността на настроенията на инвеститорите и ще ограничи достъпа им до 

техните пари, се казва в становището. Всичко това би задълбочило настоящото безпокойство и би 

довело до спад на инвестиционната доходност, допълват от федерацията. 

От организацията посочват, че пазарите продължават да функционират по прозрачен начин и 

съгласно правилата въпреки екстремните условия за търговия. „Mеханизмите за временно 

преустановяване или ограничаване на търговията при внезапни и неочаквани промени на цените в 

извънредни ситуации функционират нормално и с необходимата гъвкавост, за да посрещнат 

търсенето на пазара“, се посочва в текста.  От FESE допълват, че вече са задействани плановете за 

гарантиране непрекъснатост на дейността, включително в контекста на „работата от вкъщи”. 

Федерацията също така предупреждава, че постоянният поток от новини води до непрекъсната 

промяна на оценките на инвеститорите за стойността на ценните книжа и поражда необходимостта 

от динамично ребалансиране на портфейлите. „Инвеститорите следва да се адаптират към 

променящите се икономически обстоятелства и контролите“, съветват от FESE, откъдето допълват, 

че е необходимо формирането на цените при отчитането на риска да остане прозрачно, достъпно и 

надеждно за всички класове активи. Затварянето на пазарите би задействало всякакви проциклични 

договорни клаузи в много широк кръг от договори за финансиране и дори оперативни договори. 

Това би довело до „непредсказуем мащаб“ на неизпълнение по договори с „трудно оценим“ ефект. 

По-специално деривативните договори се считат за надеждни с ясно определени цени и позволяват 

съответно сетълмент или изтичане на договора. Тези инструменти се използват често като база за 

деривативни продукти, за хеджиране, както и за обезпечение за много свързани извънборсови 

пазари, например кредитните пазари. „Затварянето на прозрачните пазари вероятно би имало 

съществено влияние върху функционирането на широк кръг от извънборсови пазари предвид 

премахването на ключови инструменти за хеджиране. Това би затруднило изключително процеса 

по управление на риска“, се посочва в текста. Затварянето на пазарите би довело и до масово 

разширяване на всякакъв вид двустранни пазарни договорености извън прозрачните места за 

търговия и без съответната защита на инвеститорите. От FESE предупреждават, че всички 

инвеститори биха били засегнати от подобна ситуация, особено малките, тъй като те биха могли да 

коригират позициите си само при повторно отваряне на референтните места за търговия. 

investor.bg, 18 март 20020 

** 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. 
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ИНВЕСТИЦИИ 

"Язаки" спира временно работата и 

в трите си завода в България* 

Най-големият работодател в производството на 

автомобилни компоненти "Язаки България" 

спира работата и в трите си завода в страната. 

Крайното решение е резултат от епидемията от 

коронавирус в света и масовото прекратяване на 

производството на автомобили и поръчките от 

клиенти. За момента мярката е временна до 5 

април и ще засегне над 5600 работници в 

Димитровград, Сливен и Ямбол. Малка група от 

400 души продължава да работи по текущи 

проекти. Според официалното съобщение на 

компанията мерките са взети в отговор на 

повишаващото се разпространение на 

коронавируса, в изпълнение на местните и 

националните здравни разпоредби и мерки за 

безопасност, както и на спирането на 

производството на превозни средства и 

оригинално оборудване за автомобили от страна 

на много клиенти на компанията. Само преди 

няколко дни работниците в Димитровград 

отказаха да влязат в завода и поискаха да бъдат 

пуснати в отпуска.  
Капитал, 25 март 2020 

Отлагат се офертите за АЕЦ 

"Белене", но "Турски поток" и 

гръцката връзка засега са в срок 

Заради извънредната ситуация с 

разпространението на коронавируса ще се 

наложи удължаване на сроковете за подаване на 

оферти от стратегически инвеститор за 

дострояването на АЕЦ "Белене". Строежите на 

продължението на руския газопровод "Турски 

поток" на българска територия и на 

междусистемната газова връзка с Гъриця засега 

се движат в предвидените по договорите срокове, 

каза енергийният министър Теменужка Петкова 

пред БНР в неделя. "И "Балкански поток", и 

интерконекторът Гърция-България се движат в 

рамките на сроковете, които са предвидени в 

договорите", каза Петкова. Тя допусна, че 

вероятно кризата, свързана с пандемията от 

коронавируса, ще наложи удължаване на срока 

по подаване на оферти по проекта "Белене" и 

уточни, че и петте компании, потвърдили своето 

желание да подадат обвързваща оферта, запазват 

интереса си към проекта. 
mediapool.bg, 23 март 2020 

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" 

осигури 11% от електроенергията на 

страната през 2019 г. 

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е 

осигурила 11% от електричеството 

предназначено за нуждите на вътрешния 

пазар през 2019 г. Генерираната от 

централата електроенергия е била 

достатъчна за покриване на годишното 

потребление на 1 100 000 български 

домакинства. Произведената от нея 

електроенергия през 2019 г. е 4.547 

милиона MWh, което е с 19% или почти 

една пета повече спрямо предходната 

година. 
publics.bg, 25 март 2020 

Шефът на „Албена“: Юли и август ще 

има туризъм в България 

Втората половина на юни и особено през 

юли и август ще има туризъм в България. 

Това са очакванията на изпълнителния 

директор на „Албена“ АД Красимир 

Станев. Той прави уговорката, че е важно 

как ще се развие ситуацията в страната ни 

и посочва, че в момента не сме особено 

засегнати от COVID-19 заради 

своевременните мерки на държавата. Само 

20 дни преди въвеждане на извънредното 

положение „Албена“ отчита 10% ръст при 

настаняванията. 

actualno.com, 24 март 2020 

Бургас ще има нов обходен път за 63 

млн. лв. 

Бургас ще се сдобие с нов обходен път 

дълъг 4 километра, който ще изнесе част от 

трафика от тежки камиони извън чертите 

на града. Обходният път, който ще има 

няколко пътни възела тип „детелина“ ще 

позволява на трафика, идващ от Варна, да 

излиза директно на магистрала „Тракия“, 

вместо да пресича част от Бургас. Обектът 

ще струва около 63 млн. лв. с ДДС – това е 

пределната цена според пуснатата днес от 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

обществена поръчка за избор на строител. 

24 часа, 24 март 2020 
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Инвестициите на „Кроношпан България“ във Велико Търново се 

фокусират върху екологията 

Екипът на „Кроношпан“ във Велико Търново ще посрещне празника на града  с модерни 

измервателни устройства  и средства за 24 часов мониторинг  на  „ Общи въглероди“  в  ключови 

точки на отделните производства. Паралелно с това работи и станцията в квартал “Чолаковци“ за 

наблюдение в реално време на нивата на фини прахови частици  във въздуха. По този начин във 

всеки един момент от денонощието е възможно да се контролират технологичните процеси в 

предприятието. Поетапно се въвеждат в експлоатация всички възли и компоненти на 

производствените линии, които са част от комплексното разрешително на фирмата и отговарят на 

европейските изисквания за най-добри налични техники в момента. Между тях са новите „циклон“ 

филтри и „ръкавни“ филтри, както и новите „скрубери“ за пречистване в аспирациите на пресите. В 

момента се тества и предстои да бъде въведена в експлоатация инсталацията за пречистване на 

всички отпадни технологични води, които се отделят в производствата. До края на годината е 

планирано броят на работните места на „Кроношпан“ във Велико Търново да надхвърли 250 души. 
Янтра, 24 март 2020 

Мегапорт продължава работа и набира още работници 

В тези трудни за бизнеса и живота на хората условия, предизвикани от разпространението на 

коронавируса /COVID-19/, ръководството на Мегапорт декларира, че продължава изпълнението на 

своята производствена програма. Компанията работи при пълно спазване на приетите от 

Правителството и Националния оперативен щаб мерки за превенция. На входовете на заводите има 

дезинфектиращи препарати и всеки ден се измерва телесната температура на работниците. На 

работещите са предоставени лични предпазни средства. Извършва се дезинфекция на работните 

помещения. Ограничен е достъпа на външни посетители. Фирмата предоставя служебни бележки за 

осигуряване на достъп на работниците,живеещи в други населени места. От друга страна, поръчките 

на опаковки и фолия от цяла Европа и вътрешния пазар се увеличават, което води до отваряне на 

нови работни места. 
Борба, 24 март 2020 

"ТЕД-БЕД" ЕАД инвестира 8.5 млн. лв. в нова производствена база 

Производителят на матраци и легла "ТЕД-БЕД" ЕАД успешно реализира нов инвестиционен проект 

на стойност 8.5 млн. лв. и продължава да затвърждава позициите си на българския и на външните 

пазари. В резултат на инвестицията водещият производител се сдоби и с цех за профилиране на 

различни видове полиуретанова пяна - изключително важен материал за матрачната индустрия. 

Това от своя страна носи добавена стойност на продукта, позволявайки проектиране на 

ергономични матраци с по-осезаем комфорт и прецизна поддръжка на спящия. Новата 

производствена база е с разгъната площ от 15000 кв.м и е първата изцяло автоматизирана линия за 

изрязване на полиуретанова пяна на Балканите, оборудвана от водещи производители в бранша и с 

капацитет за профилиране над 30 тона дневно. Инвестицията е логичен ход с оглед на вече 

дългогодишно функциониращата фабрика за производство на пружинни пакети Red Springs - част 

от групата свързани компании към "TEД-БЕД" ЕАД и наложила се на редица пазари в света. 
Капитал, 23 март 2020 

Заводът "СЕ Борднетце - България" в Мездра спря работа 

Заводът за автомобилни компоненти "СЕ Борднетце - България" ЕООД в Мездра временно спря 

работа. Засега затварянето е временно - до 5 април включително. Решението е на ръководството на 

предприятието във връзка с ограничителните мерки. В завода все пак отделни звена ще продължат 

дейността си - те изпълняват малки проекти по индивидуален график. В предприятието във Мездра, 

което прави кабели, работят стотици хора от Врачанска област.  Очаква се и други български 

предприятия от автомобилния сектор да прекратят времено работа. Причината е, че техните 

производства са свързани с големите автоконцерни, които вече замразиха поточните си линии 

заради кризата с коронавируса. 
Сега, 23 март 2020 
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АНАЛИЗИ 

Икономика по време на пандемия 

Разпространението на коронавируса безспорно ще окаже, и вече оказва, сериозен ефект върху 

икономика на България. Обявеното извънредно положение и последвалите строги мерки в огромна 

степен промениха икономическия живот в страната. Прегледът на литературата от предходни 

световни епидемии, както и моделирането на потенциалните макроикономически последици, 

показва, че ефектът от подобен шок е различен от това, което се наблюдава при финансова и 

икономическа криза. Пандемията води до много дълбок краткосрочен удар върху икономиката, 

който засяга всички, макар и през различни канали и в различна дълбочина. Икономическите мерки 

по време на пандемията, взети в рамките на обявеното извънредно положение, следва да се 

фокусират на първо място именно върху този краткосрочен шок. 

Общи положения в дебата за мерките 

 Няма мерки, които да предотвратят или напълно компенсират неблагоприятния стопански 

ефект от подобно катастрофично събитие. “Цената” на кризата не може да бъде избегната, в 

най-добрия случай може да се олекоти краткосрочния удар. 

 Мерки – предприети от бизнеса или правителствата – могат да облекчат само част от щетите, 

при това не в еднакъв мащаб за всички. Засегнатите бизнеси не могат да очакват запазване 

на дейността и печалбите все едно не е имало пандемия. 

 На макро ниво, безсмислено е да се правят опити с публични средства да се замести ефекта 

от свиването както в търсенето, така и в предлагането. Опит за подобни мерки може да има 

огромна фискална цена и нулев реален ефект. 

 На микро ниво, всяка подобна криза удря реалния сектор и голяма част от стопанските 

агенти ще трябва да понесат в една или друга степен загуба. 

 Икономиката е гъвкава система от отношения, която се адаптира към неблагоприятни 

външни шокове – лошо време и бедствия, пандемии, терористични актове и др. 

Краткосрочният шок не означава стопански апокалипсис. Извън глобален катастрофичен 

сценарий, след период на ограничителни мерки световната икономика ще започне да се 

връща към нормалността – важно е колко бързо стопанските субекти ще възстановят 

продуктивността си и капацитета си. 

 Мерките трябва да целят подкрепа на предприемачи, които полагат усилия да адаптират и 

спасят бизнеса си, да го съхранят и “рестартират” – затова и те трябва да са обвързани с 

поддържане на дейност, запазване на заетост, плащане на партньори и т.н. Различната степен 

на „самоучастие“ е поне инструмент поне донякъде да се гарантира, че средствата ще се 

ползват от иначе жизнени бизнеси, които възнамеряват да възстановят дейност след 

краткосрочния шок. 

 Още повече, различните форми на държавна помощ създават огромен политически и 

морален риск – не бива да се допуска в условията на извънредно положение насочване на 

средства на данъкоплатците за покриване на загуби, нямащи нищо общо със сегашната 

криза.  

 С мерките си правителството не трябва да пречи или да намалява стимулите на частния 

сектор да търси пазарни решения, чрез предоговаряне на срокове и плащания, намаляване 

на цени/наеми и др. под. 

 Добрите дългосрочни политики - насърчаващи инвестиции, труд, развитие на човешкия 

капитал, финансово благоразумие, подобряване на качеството на живот - ще са важни за 

бързо възстановяване и икономически растеж след края на периода на ограничения и битка 

с пандемията. 

Неизбежната краткосрочна рецесия 

При пандемия и тежки временни мерки за ограничаване на социалния и икономическия живот може 

да се очаква много тежък краткосрочен удар върху икономиката. Прегледът на икономическата 
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литература за пандемиите показва, че потенциално при по-мек сценарий на заболеваемост ефектът 

би бил в рамките на 1% от БВП на страната, докато при по-тежък(критичен) сценарий той би 

достигнал 4-5% от БВП на страната. Имайки предвид твърдите мерки у нас, както и в Европа, 

очакванията са по-скоро за дълбок удар – едномесечно извънредно положение дори надхвърля 

някои от допусканията на критичния сценарий. 

Подобен удар върху икономиката би означавал, че в рамките на 2020 г. цяла Европа, в т.ч. и 

България, ще изпадне в рецесия. Европа вече беше в състояние на „синхронизирано забавяне”, така 

че стои отворен въпросът дали еднократният шок няма да доведе до нова финансова криза и по-

дългосрочно забавяне в Европа и в България. Към момента обаче фокусът е върху безпрецедентната 

ситуация с коронавируса и бързото приспособяване на икономическия живот у нас към тази нова 

реалност. 

Неблагоприятните стопански ефекти от пандемията са различни по причини, значимост и време за 

въздействие. Така например някои бизнеси изцяло преустановяват дейността си заради ограничения 

в социалния живот. В тази група попадат организаторите на културни или спортни събития, 

кафенета, барове и т.н., но заедно с тях засегнати са и всички, свързани с въздушен транспорт и 

изобщо презгранично пътуване, въпреки че няма пълна забрана за дейността им. Отделно, кризата 

е с “отворен край”, което е сериозен шок за планиране на летния туристически сезон, макар засега 

формални забрани да не са въведени. 

Промишлените предприятия, интегрирани в глобалната икономика, трябва да се справят с 

провалени доставки на суровини или части и отказани или отложени поръчки. Това са краткосрочни 

и непосредствени въздействия на кризата; отделно, общото свиване на стопанската активност ще 

доведат до по-ниско съвкупно търсене на макро ниво. С други думи, индиректно почти всички 

стопански субекти ще бъдат засегнати в следващите тримесечия заради по-ниско потребление и 

вероятно отлагане или преосмисляне на инвестиции. Това може да доведе и до свиване на търсенето 

на бизнес услуги - ИТ, аутсорсинг на процеси и др. - които засега не срещат директни пречки пред 

дейността.  

Действията на правителствата трябва да отчитат това – една част от мерките ще са временни, с 

краткосрочен характер и ще са насочени към облекчаване на непосредствения шок в икономиката, 

докато в дългосрочен план фокусът трябва да е върху поддържане и подобряване на благоприятна 

регулаторна и данъчна среда, която да позволи бързо адаптиране на икономиката и възстановяване 

на растежа в периода след края на ограниченията. 

Бюджет по време на пандемия 

Икономическият шок от коронавируса безспорно ще има сериозни фискални измерения. 

Потенциалният удар върху БВП на страната ще доведе до спад в бюджетните приходи - 

финансовият министър вече спомена предварителни оценки, при които приходите не се изпълняват 

с около 3 млрд. лв. Съдейки по тежкия сценарий за макроикономически ефект от коронавируса 

(загуба на 4-5% от БВП), подобен ефект върху приходите в бюджета е напълно възможен. 

Евентуално разсрочване или удължаване на сроковете за плащане също ще има ефект върху общите 

събрани приходи за годината. 

Ефектът върху разходите също ще е сериозен. Разходите в здравеопазването и социалната сфера ще 

се повишат, като директен резултат от борбата с вируса. Разходите, свързани с работната сила, също 

ще се повишат, независимо дали ще бъдат под формата на обезщетения за безработица или нови 

мерки за запазване на заетостта. Към това можем да добавим и дискусията за множество 

допълнителни мерки – ликвидна подкрепа за компании и различни секторни мерки, които също 

биха имали своето бюджетно измерение.  

Бюджетният ефект на коронавируса ще бъде висок и това трябва да се вземе под внимание в общата 

фискална рамка. Бюджетът трябва да отчете новата ситуация и да преосмисли приоритетите си за 

тази година. Публични разходи, които не са спешни или критични, могат да бъдат отложени. Факт 

е, че инвестициите са особено важни за икономическия растеж, но в година на безпрецедентна 

пандемия и извънредно положение, някои от тях могат да бъдат преосмислени и отложени. Част от 
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публичната цена на коронавируса трябва да бъде покрита с преструктуриране на разходите в 

бюджета, така че натискът върху бюджетното салдо да бъде частично омекотен. 

Мерките в Европа 

Краткият преглед на мерките в Европа показва много сходства между отделните страни това се 

потвърждава както от последната позиция на Еврогрупата, така и от нашия преглед на мерките по 

страни. Основните направления в националните мерки са следните: 

Моментални фискални мерки за ефективна борба с епидемията – тук влизат непосредствените 

разходи в подкрепа на здравните и други органи за овладяването на кризата; 

Подкрепа за работниците, които са ударени от кризата, с цел да се ограничи загубата на работни 

места и доход – тук влизат мерките, свързани с краткосрочна подкрепа за изплащане на 

възнагражденията на застрашените работници, удължаване на болнични и разсрочване на някои 

данъци; 

Ликвидна подкрепа за компании, които са изправени пред сериозни ликвидни проблеми заради 

кризата с фокус върху малки и средни предприятия и конкретни сектори – мерки за разсрочване на 

данъчни плащания и държавни гаранции, които да осигурят краткосрочно финансиране на 

компаниите. 

Тези основни направления на мерките се виждат в почти всички страни. В някои държави имат 

условно заделен ресурс за справяне с кризата и насоки на мерките, но повечето са фокусирани върху 

краткосрочните мерки и все още нямат оценка за тяхната цена. В позицията на Еврогрупата ясно е 

казано, че цената на този тип мерки няма да тежи от гледна точка на фискалните правила на 

европейско ниво. В края на документа сме представели кратък преглед на мерките в някои държави. 

Важно е да уточним, че в прегледа е важна обединяващата нишка. Сляпо копиране на абсолютно 

всички мерки, въведени някъде и съобразени със спецификата на местно трудово, финансово и 

данъчно законодателство е непродуктивно.  

Възможни икономически мерки 

Общият поглед към макроикономическия удар от коронавируса, както и прегледа на развитието в 

другите държави, дава ясна посока на евентуални мерки в България. Бъдещето развитие на 

ситуацията с вируса е непредвидимо, но на първо време е важно да се фокусираме върху възможните 

краткосрочни мерки. Със сигурност има нужда от дебат за необходимите дългосрочни политики за 

преструктуриране на стопанската активност и връщане отново на траекторията на висок растеж – 

засега обаче на дневен ред са спешни действия, които би следвало да се ограничат до адресиране на 

непосредствените проблеми. 

 Промяна в приоритетите на държавния бюджет 

Държавният бюджет за 2020 г. беше гласуван при очакването за растеж и поредна рекордна година 

по отношение на приходите. Новата ситуация изисква нови приоритети и вътрешно 

преструктуриране в бюджета. Разходи, които не са критични в момента, в т.ч. предвидени публични 

инвестиции, могат да бъдат отложени, така че натискът върху бюджетното салдо да бъде намален. 

 Фискална подкрепа за непосредствената борба с епидемията 

Повишените разходи, които имат директно отношение към справянето със ситуацията, са 

безспорни. Тук влизат лечебните разходи, в т.ч. оборудване и  консумативи, подкрепа на 

медицинският персонал, повече ресурс за социалните услуги спрямо възрастните, особено 

социалният патронаж, който играе ключова роля в създалата се ситуация. Това са неизбежните 

разходи за справяне с епидемията. 

 Подкрепа за работниците, които са ударени от извънредното положение 

Големият фокус безспорно е върху работната сила, като масови съкращения при спиране или рязко 

ограничаване на приходите са очаквана бизнес реакция. Неслучайно във всяка една страна 

основната мярка е насочена именно към запазване на заетостта. Ако бъдат съкратени, работниците 

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


 

 

 

стр. 13 от 15 

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000 

тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/ 

Брой 12 (399) / 26 март 2020 Камара на професионалните оценители 

 

ще имат право на обезщетение за безработица, и това така или иначе ще бъде увеличен разходи за 

НОИ. Утвърдена и използвана схема е предоставяне на държавна помощ за определен срок за 

покриване на част от работната заплата от държавата, ако работодателят не уволни наетите и 

продължи да им плаща пълното възнаграждение. 

На микрониво, работникът получава пълния си доход, а не 60% обезщетение за безработица, а 

помощта отива към компании, които не възнамеряват да прекратят бизнеса и имат дългосрочно 

намерение да продължат дейност. На макрониво, така се запазва квалифициран персонал, изградени 

отношения и в най-общ план икономиката е по-подготвена с човешки капитал за „рестарт“.  Към 

момента българското правителство е заявило намерение да въведе такава схема, при 

продължителност от 3 месеца и държавна помощ в размер на 60% от размера на заплатите, като не 

е ясен обхватът на лицата, за които ще е допустимо да кандидатстват. 

 Ликвидна подкрепа под формата на данъчни мерки 

Важно е да направим уговорката, че в не много далечно бъдеще ще бъде на дневен ред дебат за 

данъчни мерки, които да повишат инвестиционната привлекателност на България и 

конкурентоспособнотта на бизнеса. В случая обаче непосредствената дискусия е за бързи мерки, 

които да подобрят в най-краткосрочен план ликвидността на засегнатите от ограниченията. Най-

очевидният подход е да се отложат крайните срокове за някои плащания. Към момента 

предложението на правителството е за отлагане с 3 месеца на срока за годишните декларации по 

корпоративното облагане. Подобен подход може да предложи за срока за годишните данъчни 

декларации на физическите лица (който засяга и едноличните търговци). 

Все пак трябва да се отчита, че голяма част от бизнеса не е пряко засегнат от ограниченията пред 

дейността и би следвало да продължи да плаща дължимите данъци, акцизи и осигуровки в 

предвидените срокове, още повече, че текущите публичните разходи трябва да продължат да се 

извършват без забавяне. Ако се приложи ефективно схемата за подкрепа на заетостта, това е 

възможност за известна ликвидна помощ за работодателите, при които има значителен разход на 

труд. За най-малките фирми обаче – в които основно работят собственици или членове на 

семейството – тази схема може и да е по-трудноприложима. Още повече, те имат фиксирани разходи 

– месечни вноски за социално и здравно осигуряване – които не зависят от обема на дейността и 

приходите. 

Възможен механизъм е удължаване на срока за плащане на осигуровки на самоосигуряващи се лица 

(с един или два месеца), като възможността не бива да се разпростира върху по-големи фирми. Не 

на последно място, и сега законодателството позволява разсрочване на задължения към НАП, като 

това обаче изисква договаряне и съгласие на приходната администрация. 

 Ликвидна подкрепа за МСП 

Това изглежда ще бъде един от основните механизми за бърза реакция в целия ЕС. Подходът в други 

страни включва създаване (или използване на вече съществуваща) схема за гаранция, която се 

разпростира върху новоотпуснати краткосрочни кредити от търговските банки към бизнеса. За да 

се ограничи т.нар. „морален риск“, а и за да се насочат средствата към компании, които ще ги 

използват да спасят дейността на предприятията, а не за покриване на загуба на собственика, 

добрите характеристики на подобни схеми са две: лимит на средствата за кредитиране на отделно 

предприятие – например до 1 млн. лв., гаранцията не е за 100% от сумата – т.е. банката също носи 

риск, и кредитиране само на иначе „здрави“ компании. В повечето страни схемите за големи 

компании са отделни от тези за МСП. 

Засега българското правителство даде доста оскъдна информация за намеренията си. Изглежда ще 

се активизира схема за гаранции по кредити за МСП през Българска банка за развитие – но няма 

никаква яснота по параметрите и изискванията за достъп. По-притеснително е намерението за 

финансиране на големи компании чрез покупка на акции и дялове с опция за обратно изкупуване. 

Няма яснота как ще изглежда схемата, но подобен подход създава значим риск да се използва 

извънредното положение за „набутване“ на вече губещи или проблемни фирми на ББР (т.е. на 
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данъкоплатеца), като съответно от схемата ликвидност печели единствено въпросният 

недобросъвестен инвеститор. 

 Ясни санитарни правила за тежката индустрия 

Големите структуроопределящи предприятия трябва да въведат засилени санитарни мерки и ясно 

да отделят различните смени и екипи в предприятията. При по-широко разпространение на 

коронавируса е неизбежно да има случай на заразени и в някои от най-големите предприятия в 

страната. Ясното разделение на смените и екипите ще позволи изолирането на контактните лица да 

бъде ограничено и предприятието да продължи да работи нормално. 

Investor.bg, 17 март 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 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 

 ОБУЧЕНИЕ „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА“ 

КОГА: 10 април 2020, 09:30 - 17:30ч. 

КЪДЕ: хотел Хемус, София 

 ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАБОТАТА“ 

КОГА: 8 май 2020, 09:00 - 17:00ч. 

КЪДЕ: Учебна зала Алфа Куолити, ет.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27 

 ОБУЧЕНИЕ „УСПЕШНО ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ“ 

КОГА: 3 юли 2020, 09:00 - 17:00  ч. 

КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1 

 ОБУЧЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП“ 

КОГА: 10 юли 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1 

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. ВЗЕМАНЕ НА КЛЮЧОВИ 

РЕШЕНИЯ“ 

КОГА: 1 септември 2020, 09:00 - 18:00. 

КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92 

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 

КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00ч. 

КЪДЕ: София 

 

** Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България от 

13 март до 13 април 2020 г., молим да имате предвид, че е възможно да има отложени или 

отменени събития. Подобна информация не е налична в портала, на който са обявени. 
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