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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 

 

 

02 април 2020 г. 

Брой 13 (400), Година 9 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

БДЖ ще продава на търг 38 пътнически 

вагона 

„БДЖ-Пътнически превози“ обяви днес търг с тайно 

наддаване за продажба на 38 бракувани пътнически 

вагона. Началната цена на 17 от тях започва от 4015 лв. 

със стъпка за наддаване – 200.75 лв., а на други 17 - от 

4097 лв. със стъпка – 204.85 лв. На два от вагоните 

началната цена е 3824 лв. със стъпка за наддаване 191.20 

лв. , а на останалите два обявената цена е 3807 и 4069 лв. 

със стъпки за наддаване, съответно 190.35 и 203.45 лева. 

Началната тръжна цена е без ДДС франко 

местонахождението на всеки вагон, като данъкът ще се 

начислява върху достигнатата на търга крайна цена. 

Търгът ще се проведе на 14 април от 10 ч в централата на 

„БДЖ-Пътнически превози”, а повторният търг, ако се 

наложи такъв – на 28 април. Тръжна документация се 

продава до 8 април включително по 120 лв., като за 

участие в търга ще се допускат само кандидати, закупили 

документи. Депозитът за участие в търга е 50% от 

началната тръжна цена на всеки вагон. 

economic.bg, 31 март 2020 

„Синергон холдинг“ ли е най-добрият 

мажоритар в България? 

Първият мажоритарен собственик, който застана мощно 

зад акциите на дъщерното дружество, се оказа „Синергон 

холдинг“ АД. Имаме предвид най-новия борсов период - 

от започването на кризата с коронавируса. Синергон вече 

купи 9,4% от капитала на дъщерното „Топливо“ АД и 

делът му вече е 82,82%. На 27 март 2020 г. холдингът е 

придобил 5,15% или 278 883 акции в различни сделки. 

Този път сделките са на регулиран пазар на „Българска 

фондова борса“ АД и са при цена от 1,8 лв. за брой. 

Наскоро "Синергон" придоби още 4,25%, но цената по тях 

не е известна, защото не бе регистрирана на пода на БФБ. 

Преди сделките "Синергон холдинг" АД държеше 73,42% 

от капитала на Топливо. В ръцете на други големи 

акционери бяха 17,3% от капитала към 3 юни 2019 г. Ако 

„Синергон холдинг“ АД договори всичките тези пакети, 

може да достигне собственост от 90% от капитала, 

съответно да отправи търгово предложение и дори да 

отпише дружеството като публично. По-големите 

акционери към 3 юни 2019 г. според данни на Търговския 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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регистър са пенсионните фондове на Пенсионноосигурителен институт с общо 3,16%, Емона ойл 

ЕООД с 4,15%, Иванка Иванова с 269 884 акции или 4,98%, както и Теодор Анадолиев с право на 

глас за над 270 840 акции. или 4,99997% от капитала. 

investor.bg, 31 март 2020  

Българската финтех компания phyre набра 1,55 млн. евро 

Българската финтех компания phyre е завършила успешно инвестиционен кръг за 1,55 млн. евро, 

обяви тя в съобщение до медиите. Този кръг на финансиране е воден от рисковия инвеститор New 

Vision 3, както и от Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Плановете са средствата да 

бъдат използвани за развитие на платформата ѝ за разплащания и финансови услуги, включваща 

дигитален портфейл. БАКБ обяви, че придобива 8,7% от капитала на phyre, след като 12 март е 

сключила споразумение за записване на новоиздадени акции от капитала на дружеството. “Да 

изберем инвестиционни партньори, с които споделяме обща визия и ценности, е дори по-важно от 

финансовата страна. Убеден съм, че с доказания успех на New Vision 3 да развива и разраства 

компании и със солидния опит на БАКБ в корпоративното и банкирането на дребно, ще бъдем в 

много по-силна позиция в осъществяването на мисията на phyre – да помогнем на нашите 

потребители да извършват сигурни разплащания с лекота и да управляват свободно финансите си 

от телефона си”, коментира съоснователят и главен изпълнителен директор на phyre Константин 

Джелебов. Благодарение на своето партньорство с дружеството за електронни пари Paynetics, 

phyre предлага комбинация от софтуер като услуга (SaaS), финансови и платежни операции като 

услуга (BaaS), както и гама от услуги с добавена стойност, насочени към търговците.  

investor.bg, 27 март 2020 

„Адванс Терафонд“ е продало дъщерното си дружество „Атера 1“ ЕООД  

„Адванс Терафонд“ е продало дъщерното си дружество „Атера 1“ ЕООД на „Верея строй“ ЕООД, 

като прехвърлянето вече е вписано в Търговския регистър. Цената на сделката не се съобщава, но 

ще стане ясна в следващия отчет на дружеството, обхващащ периода януари-март 2020 г. 

Капиталът на дружеството е 1,82 млн. лв., като това е оценката на апортирания в дружеството 

имот в гр. Стара Загора с площ 10 650 кв. м. Имотът е купен през 2006 г., като местоположението 

му е на входа на Стара Загора, в близост до хипермаркетите "Техномаркет" и "Практикер". Имотът 

е придобит от община Стара Загора след открит търг. През 2007 г. "Адванс Терафонд" сключва 

договор за изграждане на търговски център с площ над 25 000 кв.м. върху този имот. Сделката 

обаче се проваля след предявяване на претенции върху собствеността на имота от трето лице. 

"Имотът е на изключително атрактивно и комуникативно място, в непосредствена близост до кв. 

"Железник" и до пътя за Старозагорските минерални бани", съобщиха тогава от „Адванс 

Терафонд“ АДСИЦ. В него има и пет сгради. Идентификаторът му е 68850.501.264 с площ 10 649 

кв. м. Снимки в Google Earth и kais.cadastre.bg показват, че имотът е ползван за паркинг за 

камиони в последните над 10 години. Тъй като „Атера 1“ ЕООД беше създадено през февруари 

2020 г. и продадено през март 2020 г., „Адванс Терафонд“ АДСИЦ отново не е холдинг и няма да 

изготвя консолидиран отчет. 

investor.bg, 27 март 2020 

mailto:office@kpo.bg
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Бюджетното салдо за февруари е 

положително в размер на 1 480,2 млн. лв.  
Бюджетното салдо по консолидираната фискална 

програма /КФП/ на касова основа за февруари 2020 г. е 

положително в размер на 1 480,2 млн. лв. съобщава 

Министерството на финансите. Излишъкът се формира от 

превишение на приходите над разходите по националния 

бюджет в размер на 1220,8 млн. лв. и по европейските 

средства в размер на 259,4 млн. лева. На база на данните 

от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите 

на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, 

помощите и даренията по КФП към февруари 2020 г. са в 

размер на 7463,8 млн. лв. или 15,9 на сто от годишните 

разчети. Съпоставени със същия период на предходната 

година те нарастват номинално с 244,1 млн. лв., в т.ч. 

данъчните и неданъчните приходи - със 166,1 млн. лв. (2,5 

на сто), а постъпленията от помощи и дарения (основно 

грантове по програмите и фондовете на ЕС) - със 78,0 млн. 

лв. (16,7 на сто). Общата сума на данъчните постъпления, 

вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 5 836,5 

млн. лв., което представлява 15,6 на сто от планираните за 

годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са 

в размер на 775,5 млн. лв. или 10,8 на сто от предвидените 

в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в 

размер на 3 123,9 млн. лв., което е 17,6 на сто от разчетите 

за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 2151,9 

млн. лв. или 18,3 на сто от планираните. Приходите от 

акцизи възлизат на 920,0 млн. лв. (16,2 на сто от 

разчетените за годината). Постъпленията от мита са 39,6 

млн. лв. или 16,7 % от годишните разчети. Постъпленията 

от други данъци са в размер на 172,2 млн. лв. или 14,0 на 

сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от 

социални и здравноосигурителни вноски са 1 764,8 млн. 

лв., което представлява 15,7 на сто от разчетените за 2020 

година. Неданъчните приходи са в размер на 1 082,3 млн. 

лв., което представлява 16,0 % от годишните разчети. 

Приходите от помощи и дарения са в размер на 545,0 млн. 

лева. 

24 часа, 01 април 2020 

Промишленото производство се забавя с 

1.4% на годишна база през февруари 
Индекси на промишленото производство в България 

нарасна с 1.4% на годишна база през февруари, след като 

през януари се повиши с 4.3%, съобщи Националният 

статистически институт (НСИ). Ръстът на ИПЦ през 

февруари беше обусловен от 4.7% увеличение на цените 

на комуналните услуги, се казва в съобщение на НСИ. На 

месечна база цените на производителите се понижиха с 

0.1% през периода. Индустриалният ИПЦ на вътрешния 

пазар се покачи с 3.1% на годишна база и беше 

01.04.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.78517 BGN 

1 GBP = 2.20641 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.04.2020  

 

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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непроменен на база месечно сравнение. Индексът на чуждестранния пазар намалява с 1.1% на 

годишна база и с 2.5% на месечна. 

SeeNews, 1 април 2020 

Правителството ще тества пазара с петгодишни ДЦК за 200 млн. лв. 
Министерството на финансите ще опита да пласира дълг за пръв път от въвеждането на 

извънредното положение в страната, съобщава БНБ за предстоящ аукцион на 6 април, когато ще 

бъдат предложени петгодишни книжа с 0.01% фиксиран купон за 200 млн. лв. От същата емисия 

вече от началото на годината на два пъти успешно бяха пласирани по 200 млн. лв. Ако и този път 

има инвеститорски интерес, общо емитираният дълг от България от началото на 2020 г. ще 

достигне 1 млрд. лв. При предишните аукциони бяха постигнати рекордно ниски доходности и 

при пет-, и при десетгодишните книжа, но това се случи преди разпространението на 

коронавируса в Европа. Сега консенсусните икономически очаквания са за рецесия в еврозоната и 

България, а мерките на правителствата за справяне с пандемията правят държавните финанси по-

неустойчиви в дългосрочен план. На предишните два аукциона петгодишни книжа бяха изкупени 

основно от банки и пенсионни фондове при нивa -0.11% през януари и -0.14% през февруари. 

Отрицателните стойности означават, че те реално си плащат, за да държат български дълг. 

Капитал, 30 март 2020 

7.9% ръст на депозитите 
По данни на БНБ През февруари 2020 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на 

годишна база със 7.8% при 8.3% годишното нарастване през януари 2020 година. В края на 

февруари 2020 г. широките пари са 102.029 млрд. лв. (80.3% от БВП) при 101.480 млрд. лв. към 

януари 2020 г. (79.8% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент - паричният агрегат М1 се 

увеличава през февруари 2020 г. с 33% на годишна база (34.5% годишен ръст през януари 2020 

година). В края на февруари 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 84.823 млрд. лв. 

(66.7% от БВП), като годишното им увеличение е 7.7% (7.9% годишно повишение през януари 

2020 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 25.840 млрд. лв. (20.3% от БВП) в края 

на февруари 2020 година. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 10.4% (11.8% 

годишно повишение през януари 2020 година). Депозитите на финансовите предприятия 

намаляват с 14.5% на годишна база през февруари 2020 година (21.8% годишно понижение през 

януари 2020 г.) и в края на месеца достигат 2.841 млрд. лв. (2.2% от БВП). 

economy.bg, 27 март 2020 

Средната лихва при жилищните кредити под 3% 
През февруари средният лихвен процент по жилищните кредити в левове за домакинствата се 

понижава с 0.28 пр.п. до 2.97% на годишна база, а по тези в евро спада с 0.38 пр. п. до 3.50%. Това 

показват последните данни на БНБ. През втория месец на годината средната лихва по кредитите за 

потребление в левове се е увеличила в сравнение с февруари 2019 г. - с 0.03 пр.п. до 7.92%, а по 

тези в евро е намаляла с 0.70 пр.п. до 3.91 на сто. Спрямо предходния месец средните лихвени 

проценти по кредитите за потребление в левове и в евро спадат с 0.42 пр.п. При жилищните 

кредити в левове средният лихвен процент остава почти без промяна, а при тези в евро намалява с 

0.15 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.06 пр.п., а при 

тези в евро - с 0.41 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в 

левове през февруари в сравнение със същия месец на миналата година се понижава с 0.31 пр.п. до 

9.36%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.42 пр.п. до 4.45%. През февруари годишният 

процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо февруари 2019 г. с 0.40 пр.п. 

до 3.25%, а по жилищните кредити в евро - с 0.45 пр.п. до 3.88%. БНБ съобщава, че през февруари 

средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо 

същия месец на 2019 г. с 0.44 пр.п. до 3.68%, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.17 пр.п. до 

2.91%. 

Банкеръ, 27 март 2020 
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Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на мляко и млечни 

продукти", по Общо активи за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Общо активи  
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Обединена млечна компания ЕАД Пловдив 71 088 79 772 

2 Тирбул ЕАД Сливен 71 912 73 566 

3 Фронери България ЕООД София 40 034 40 015 

4 Милки Груп Био ЕАД София 39 953 39 234 

5 Димитър Маджаров - 2 ЕООД Пловдив 34 474 37 610 

6 Шрайбер Фуудс България ЕООД София 33 290 31 209 

7 Ем Джей Дериз ЕООД София 30 766 29 483 

8 Маклер Комерс ЕООД София 21 489 23 563 

9 Кремио ЕАД София 23 021 22 124 

10 Елви ООД Велковци - Гб 20 194 22 016 

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

 

Близо 24% месечен спад отчита SOFIX през 

март 
След като през февруари основният индекс на БФБ-София 

SOFIX се понижи с малко над 4%, през март измерителят 

на "сините чипове" регистрира спад от близо 24%. От 

включените в SOFIX компании, през март 2020 година 

всички са губещи, което се случва за пръв път за 

последните две години. През март 2020 година основният 

индекс на БФБ-София се понижи с 23.79% до 419.35 

пункта. През февруари SOFIX се понижи с 4.45% до 550.25 

пункта. През януари SOFIX се повиши с 1.36% до 575.87 

пункта. Индексът на най-ликвидните компании BGBX 40 

се понижи с 17.39% до 90.38 пункта през март, след като 

отчете спад от 3.35% до 109.41 пункта през февруари. 

Равнопретегленият BG TR30 се понижи с 13.87% до 436.89 

пункта през март, след като регистрира спад от 2.98% до 

507.27 пункта през февруари. Измерителят на имотните 

компании BGREIT се понижи с 8.30% до 125.07 пункта 

през март, след като спадна с 1.99% до 136.39 пункта през 

февруари. От включените в SOFIX компании, през март 

2020 година всички са губещи, което се случва за пръв път 

за последните две години. През същия месец, но година по-

рано, също беше отчетено значително понижение, но все 

пак съотношението между губещи и печеливши беше 10:5. 

През март тази година само три емисии са с едноцифрена 

загуба, докато останалите 12 - с над 10 на сто. Оборотът 

през март 2020 г. е нараснал със 7 383 686 лева до 15 255 

799 лева спрямо февруари тази година. На годишна база, 

спрямо март 2019 г., също е отчетено повишение на 

оборота с 8 068 216 лева, от 7 187 583 лв. През март пет 

емисии са реализирали сделки за над 1 млн. лева, докато 

през февруари са били две. 

infostock.bg, 01 април 20020 
Заваляха уведомления за отложено 

публикуване на отчети от публичните 

дружества 
Законът за за мерките и действията по време на 

извънредното положение, разреши 4-месечно отлагане в 

публикуването на одитираните неконсолидирани отчети за 

2019 г. от публичните дружества. Срокът за обявяването им беше днес 31 март, но вече е отложен 

до 31 юли 2020 г. КФН поиска емитентите, които ще се възползват от отлагането, да оповестят 

прогнозната дата на публикуването и причините за по-късното публикуване. Съобщението на 

КФН е от 27 март 2020 г. и в следващите дни започнаха да пристигат уведомления за отлагането 

на публикуването. Някои дружества уведомяват, че ще отложат публикуването на одитирания 

отчет за 2019 г. с малко, например с 3 дни до 3 април 2020 г. Други директно посочват, че ще 

отложат до 31 юли 2020 г. Като обяснение дружествата посочват въведеното извънредно 

положение и във връзка с това затруднена комуникация с одитора, както и вътре в самите 

компании, защото се посочва, че се работи дистанционно от вкъщи. 

investor.bg, 31 март 2020 

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: 02.03.2020 – 31.03.2020 

 

BGBX40: 02.03.2020 – 31.03.2020 

 

SOFIX: 02.03.2020 – 31.03.2020 
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Ако компаниите от SOFIX бяха с еднакво тегло... 
Целта на индексите е да са представителни за пазара, сектора, или индустрията, които следят. 

Например широкият индекс S&P 500 освен че е показателен за американския фондов пазар, се 

приема като барометър за световния фондов пазар, предвид това, че представлява над половината 

от световната пазарна капитализация. Не си мислете обаче, че този индекс е съвършен. Той е 

равнопретеглен и поради тази причина отдава много по-голяма тежест на компаниите с по-голяма 

пазарна капитализация. Ето защо по-малките компании са с далеч по-малко тегло. Получава се на 

практика така, че 6-те компании с най-голяма пазарна капитализация (групата на FAANG заедно с 

Microsoft), заемат тегло в размер на около 15% от целия индекс. Недостатъци има и индексът на 

сините чипове Dow Jones. Той пък е ценово претеглен и поради тази причина отдава много по-

голяма тежест на компаниите с високи цени на акциите си... Индексът на сините чипове на БФБ е 

SOFIX. От борсата много са "умували" относно това как да го направят максимално 

представителен за и без това "изкривения" ни пазар и са стигнали до извода, че трябва да е 

претеглен на база на пазарна капитализация, но същевременно да отдава тежест и на фрийфлоута 

(свободно търгуваните акции в една компания, които не се държат от основните собственици). И 

докато в това определено има някаква логика, може да се каже, че това също в известна степен 

"изкривява" пазара - а именно по направление на това кои компании с каква тежест са представени 

в индекса. 

Проблем номер едно - с тежестта на компонентите в индекса 

Това е първия, а може би дори и основният недостатък на индекса SOFIX. С тегло над 10% в 

индекса на "сините чипове" са две дружества - Софарма (15.96%) и Адванс Терафонд (10.36%). 

Когато към тези две дружества добавим и Холдинг Варна и Градус, то пазарната тежест на 

четирите най-големи дружества от индекса вече възлиза на 44%. Или близо половината от 

тежестта на индекса се предопределя от около 30% от компонентите му. Но както посочихме по-

горе, това не е проблем само на родния капиталов пазар... Ниското тегло на голяма част от 

компонентите на индекса има плюсове и минуси. Един от недостатъците е, че далеч по-

непропорционална ще е инвестицията ви заради ниския фрийфлоут, в някои иначе големи 

компоненти от индекса, като Първа инвестиционна банка например. Въз основа на ниския 

фрийфлоут на банката то експозицията на инвестицията ви в SOFIX ще е едва 3.7% насочена към 

промяна в акциите на ПИБ. Добрата страна е, че инвеститорите биха се изложили в по-малка 

степен на силното поевтиняване на акциите на банката през последните месеци. Но това ще важи с 

пълна сила и ако акциите на компанията започнат да поскъпват. Подобен е казусът и при другата 

публична банка, компонент на SOFIX - Централна Кооперативна Банка, с дял от едва 2.2%. 

Излиза, че общата тежест на двете банки в индекса на "сините ни чипове" е едва 6%. Обратният 

проблем е налице при Стара планина Холд. Теглото на холдинга в SOFIX с отчитане на 

фрийфлоута е далеч по-голямо, отколкото теглото на компанията в общата капитализация. А как 

би изглеждало представянето на SOFIX, ако всички компании бяха с еднакво тегло? Но нека да 

погледнем и към обратната страна на монетата. А именно - как би изглеждало представянето на 

SOFIX от началото на годината, ако всичките му компоненти участваха с еднакво тегло в него. 

Тогава, както се вижда от таблицата по-горе, представянето на индекса от началото на годината 

щеше да е загуба в размер на 24.8% при реално понижение на SOFIX в размер на 26.8%. 

 

В този случай обаче инвеститорите щяха да са много по-диверсифицирани към "водещите" 

компании, отговорили на правилата на борсата да се определят като "сини чипове". 

Какви са другите проблеми пред SOFIX? 

Проблем номер две - с правилата за влизане и излизане от индекса 

 Налице са някои общи и допълнителни правила за влизане в индекса на сините чипове SOFIX, 

чиито компоненти се опресняват два пъти годишно. Една икономическа група не може да е с тегло 

от над 20% от индекса, а максималното тегло на една емисия може да е до 15%. Изисква се още 3 

месеца търговия на регулиран пазар и 750 минимални акционера. Пазарната капитализация на 

mailto:office@kpo.bg
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фрий-флоута трябва да е по-голям от 10 милиона лева. Крайната селекция се прави от 15-те 

компании с най-високи стойности за ликвидност (медианен седмичен оборот за последната 1 г. и 

брой сделки за последните 12 месеца). И докато на пръв поглед тези правила изглеждат 

достатъчно завишени, дори прекомерно, факт е, че от време на време в индекса се прокрадват 

някои не толкова "ликвидни" и големи компании. А това е за сметка на други, традиционни "сини 

чипове", които не успяват да отговорят на критерий, например ликвидност. Може да се каже, че 

два пъти балансиране на индекса в годината може и да е твърде много. Защото това води до 

традиционния шок да се сменят твърде често дружества от индекса, което може и да е сериозен 

проблем за историческата съпоставимост на финансовите му коефициенти, както и за портфейлите 

на институционалните инвеститори (включително на ETF-фонда базиран на индекса).  

Проблем номер три - представителността на SOFIX за икономиката на страната 

 Традиционно се приема, че основният борсов индекс на една страна би следвало в най-широка 

степен да отразява основните бизнеси в нея. Не е случайно, че представителни за щатската борса 

са така наречените FAANG компании, или компании от технологичния сектор. Едни от най-

големите сектори в икономиката на страната ни - търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство, с дял от близо една пета от икономиката ни, е далеч по-слабо застъпен и 

представен на капиталовия пазар и по-конкретно в индекса като цяло. 

Проблем номер четири - липсват фючърси върху индекса 

 Наличието на индексен фонд върху индекса SOFIX е крачка напред в правилната посока, но не 

решава всички проблеми на инвеститорите. Един от основните такива е липсата на маржин 

покупки и ползване на ливъридж, който от само себе си би отпаднал, ако имаше фючърси върху 

индекса. А това няма как да се случи, докато не видим клирингова къща. Защо липсва последната? 

Обяснението на хората от които зависи въвеждането й е, че пазарът ни е твърде малък и не 

особено ликвиден, за да се поддържа скъпата "клирингова къща". Тоест не сме готови и узрели за 

подобна институция, която е доста скъпа по принцип. Но с това схващане попадаме в модела на 

една затворена вечноповтаряща се спирала, с която оставаме затворени в ниска ликвидност и 

вечни оплаквания от пазарните участници, че нищо не се променя. 

infostock.bg, 31 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 

Kostal спира работа  

Още един голям завод у нас спира работа. 

Kostal в Пазарджик прекратява дейността си 

от днес до Великден, заради коронавируса. 

Представителят на германската Kostal Атанас 

Качаков заяви, че 2000 служители излизат в 

неплатен отпуск. До 19 април ще работи само 

охраната в завода. "Ние работим с всички 

европейски производители на автомобили. 

Ако намалят поръчките големите 

автомобилни заводи, това веднага ще се 

отрази на нас и на цялата икономика", каза 

Качаков. Решението е взето като мярка за 

недопускане разпространението на заразата 

сред работещите в завода. От началото на 

кризата на служителите са осигурени 

предпазни средства за недопускане на 

заразата и засега няма данни служител на 

предприятието да е носител или болен от 

коронавирус. Това е поредният голям завод в 

България, който предприема тази стъпка 

заради кризата. Производителят на оръжия 

"Арсенал" в Казанлък първи взе това 

решение. Заводът беше затворен до 29 март. 
money.bg, 31 март 2020 

Изграждането на газовата връзка 

Комотини - Стара Загора 

продължава 

Коронавирусът не спря изграждането на 

газовата връзка Комотини - Стара Загора, 

съобщават гръцките медии. Европейската 

инвестиционна банка е отпуснала заем от 109 

млн. евро за строителството на газовата 

връзка между Гърция и България. Въпреки 

разпространението на вируса успешно се 

извършва строителството и от двете страни 

на границата. Вестник "Етнос" съобщава, че 

само преди дни и въпреки извънредната 

обстановка на пристанището в 

Александруполис е пристигнала първата 

партида от тръбите, които са необходими за 

изграждане на трасето на интерконектора от 

гръцка страна. Гръцкият завод на "Коринт 

Пайпуъркс" ще произведе необходимите 

тръби. По междусистемната газова връзка 

Гърция - България ще се пренася природен 

газ между двете страни чрез свързване с 

националната газопреносна мрежа на 

"Булгартрансгаз" ЕАД, в близост до Стара 

Източният кей на пристанището в Лом ще 

бъде повдигнат и ще се намали рискът от 

заливане на града 

По проект на държавното предприятие 

"Пристанищна инфраструктура" ще бъде 

направен ремонт на източния кей на 

пристанището на река Дунав в Лом, 

съобщиха от клона на предприятието в Лом. 

Ремонтът ще се направи на три етапа и ще 

завърши през 2022 година. Предвижда се 

кейовата стена да бъде повдигната с 2,5 метра 

на дължина 300 метра и по този начин да се 

намали значително рискът от наводнение на 

Лом. 
БТА, 01 април 2020 

Мините в Челопеч и Крумовград 

продължават да работят нормално 

Мините на канадската златодобивна 

компания Dundee Precious Metals (DPM) в 

Челопеч и Крумовград продължават да 

работят нормално. Както и в останалите 

страни, където дружеството има обекти, 

засега няма смущения в производството 

заради епидемията от коронавирус или 

заради ограниченията за придвижване, 

налагани от правителствата на място, се казва 

в съобщение на DPM.  
Капитал, 01 април 2020 

В България има достатъчно мощности и 

суровини за производство на спирт и 

дезинфектанти 

Има достатъчно мощности и суровини за 

производство на спирт и дезинфектанти. Това 

съобщиха от Агенция „Митници“. От 

приходното ведомство са провели разговори 

с производители на етилов алкохол (спирт) и 

дезинфектанти с цел да се установят 

разполагаемите запаси от суровини и 

състоянието на производствените мощности. 

Данните на Агенция „Митници“ се 

потвърждават и от разпространените 

публични позиции на някои компании, в 

които те подчертават, че могат да отговарят 

на повишеното търсене на спирт и 

дезинфектанти. Трите основни компании, с 

които са водени разговори са „Захарни 

заводи“ АД Горна Оряховица, SIS Industries 

Ltd и Rubella Beauty. 

investor.bg, 26 март 2020 
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Загора, и с газопреносната мрежа на "ДЕСФА" С. А. - Гърция в района на град Комотини. 

Проектът се реализира от смесено инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, с акционери 

"Българският енергиен холдинг" ЕАД (50%) и гръцкото инвестиционно дружество IGI Poseidon 

(50%). Акционери с равни дялове в IGI Poseidon са гръцката DEPA и италианската Edison. 
Банкеръ, 30 март 2020 

Военният завод "Арсенал" започва работа след карантината 

Един от най-големите работодатели у нас - военният завод "Арсенал започва работа след 

двуседмичната карантина, наложена от ръководството, предава БНТ. Заводът отваря врати при 

строги защитни мерки. Общо 4 термокамери на порталите в Казанлък и в завода в Мъглиж ще 

измерват температурата на всички работещи. Служителите в "Арсенал" ще получат защитни 

маски и гелове за дезинфекция, като маските са ушити в шивашкия цех в завода. Геловете също са 

направени в предприятието по специална технология и рецепта. Вече е в ход дезинфекцията на 

помещения, складове и работни офиси на територията на дружеството. През седмицата от завода 

обявиха, че заради ситуацията с COVID-19 ще се наложи да оптимизират състава си и ще съкратят 

2000 работници-пенсионери и нискоквалифициран персонал. 
24 часа, 30 март 2020 

Още три завода за авточасти спират производството 

Няколко големи завода за автокомпоненти спират производството си заради епидемията от 

коронавирус. След като най-големият работодател при доставчиците на авточасти "Язаки" преди 

дни съобщи, че временно прекратява работа в страната, сега към него се добавят и още компании 

от сектора. От понеделник за две седмици в Русе няма да работят "Монтюпе" и "Витте аутомотив". 

Производителят на акумулатори "Елхим Искра" в Пазарджик също спря производство за седмица 

с уговорката, че срокът може да бъде удължен. Причината - спирането на заводите на 

европейските автопроизводители и организационните проблеми с пропускателни пунктове и 

дистанция между работещите. В тази ситуация за местните производства съществува риск да 

бъдат изместени от пазара. Според ръководството на "Витте аутомотив" това е много вероятно да 

стане, тъй като конкурентите в Китай започват да възстановяват производството, а в Мексико 

въобще не са спирали работа. "Монтюпе", която произвежда алуминиеви автомобилни части, 

първоначално съобщи, че ще прекъсне работа за пет дни от 6 април, но впоследствие промени 

срока от 30 март до 10 април, казаха от машиностроителната камара. Производителят на 

акумулатори и батерии "Елхим Искра" - Пазарджик, също обяви, че няма да работи тази седмица. 
Капитал, 27 март 2020 

"Росатом" спечели търг за модернизацията на АЕЦ "Козлодуй" 

Електроенергийното подразделение на руската корпорация „Росатом” – АО „Русатом Сервис” и 

АЕЦ „Козлодуй“ подписаха договор за модернизация на апаратурата за контрол на неутронния 

поток (АКНП) за Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ след открит търг, обявен през 

септември 2019 г. Това съобщиха от пресцентъра на "Русатом Сервис". АКНП играе решаваща 

роля за безопасността на АЕЦ и е предназначена за работа в системата за управление и защита 

(СУЗ) на водно - водния енергиен реактор. Модернизацията на АКНП е процес от изключителна 

важност, затова при подготовката на работната и техническа документация ще участват главният 

конструктор на реакторните инсталации на АЕЦ „Козлодуй“ – „ОКБ ГИДРОПРЕСС“ и научният 

ръководител на проекта – изследователският център „Курчатовски институт“. Производител на 

основното оборудване ще бъде руската компания „СНИИП - Систематом”, която разполага с 

всички необходими препоръки и опит в изпълнението на подобни проекти. Сред проектите, 

реализирани от „Русатом Сервис” за АЕЦ „Козлодуй“, е и удължаването на срока на експлоатация 

на Пети и Шести енергоблок. 
24 часа, 27 март 2020 
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Български жп завод предлага модерни вагони за интермодален 

транспорт 

Български завод произвежда и изнася за едни от най-високоразвитите жп държави в 

Европа супермодерни вагони за интермодален транспорт. Това обясни проф. д-р Симеон 

Ананиев, преподавател във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” в София. 

Коментарът му е по повод публикуваните от нашата медия материали, свързани с двете 

предложения за решаване на проблемите с доставките на стоки в Европа в условията на 

пандемията от COVID-19 и километричните колони от тирове по границите като резултат 

от засилените противоепидемични мерки. Става въпрос за предложенията на 

Европейската асоциация за товарен железопътен транспорт (ERFA) до Елизабет Вернер, 

директор на сухопътния транспорт в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ към 

Европейската комисия, както и на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, 

комуникации и индустрия (RASTIA), изпратено до министъра на транспорта Росен 

Желязков. С тях двете асоциации предлагат проблемите с доставките и тапите по 

границите да се решат чрез засилени железопътни превози с интермодални влакове по 

определени основни железопътни коридори на Стария континент. 
economic.bg, 27 март 2020 

Трета голяма компания на Божков - "Еврофутбол", вече е без хазартен 

лиценз  

На свое заседание в сряда Държавната комисия по хазарта е взела решение да отнеме временно 

лиценза на "Еврофутбол" за залагания и за онлайн игри за срок от три месеца, съобщиха от 

регулатора. Оттам посочват като основание за това действие наличието на просрочени публични 

вземания в големи размери, които не са обезпечени. От решението на комисията става ясно, че тя е 

издала на букмейкъра два акта за установяване на публично държавно вземане в размер на общо 

328.9 млн. лв. (261.1 млн. лв. главница и близо 68 млн. лв. лихви). Те са били обжалвани, но съдът 

е оставил актовете в сила. Така "Еврофутбол" се оказва поредната компания от хазартната 

империя на Васил Божков, която ще поеме по пътя към несъстоятелността. През февруари и март 

това се случи и с "Ню геймс" и "Евробет", чийто бизнес бе прекратен, тъй като със законови 

промени организирането на лотарийни игри беше превърнато в държавен монопол. За разлика от 

тях дейността на "Еврофутбол" не е незаконна, но държавата твърди, че и то, както и другите 

дружества на Божков години наред е плащало по-ниски такси на държавата. 
Капитал, 26 март 2020 

Собственикът на Paradise и Serdika Center не се притеснява от фалити 

на наематели 

Южноафриканският фонд за инвестиции в имоти NEPI Rockcastle, който е собственик на 

търговските центрове Paradise Center и Serdika Center в София, е предприел стъпки за 

ограничаване на дейностите на някои от наемателите в моловете си в Централна и Източна 

Европа, става ясно от съобщение на сайта му. „Бизнеси, които са смятани за несъществени от 

властите, намиращи се в търговските центрове на групата в България, Чехия, Хърватия, Литва, 

Полша, Румъния, Сърбия и Словакия, са временно затворени, а аптеки и хранителни магазини 

остават отворени във всички локации“, се казва в съобщението. В някои обекти наемателите в 

кътовете за хранене изпълняват само доставки по домовете или продават пакетирани храни. 

Всички магазини в търговските центрове на NEPI в Унгария, която засега се въздържа от налагане 

на карантина, са отворени с изключение на кината и операторите на обекти за забавление. 

Същевременно офисите на компанията продължават да функционират в пълен капацитет, въпреки 

че много компании (включително самата NEPI Rockcastle) са въвели политики за работа от вкъщи 

за ограничаване на социалните взаимодействия. 
investor.bg, 26 март 2020 
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АНАЛИЗИ 

Цифровизацията на България влиза като приоритет в нова стратегия 

Документът е изготвен от Министерството на транспорта и признава, че страната ни не 

се възползва от цифровите технологии 

България да притежава конкурентоспособна цифрова икономика и висок стандарт на гражданите, 

които да са основани на знанието и интелигентния растеж. Да има модерна и сигурна цифрова 

инфраструктура, високо ниво на образованието и обучението, благоприятни условия за 

разработване и внедряване на иновации, базирани на авангардни цифрови технологии, в 

икономическите и социални сектори и ускорена цифрова трансформация на икономиката, които да 

генерират висок и устойчив икономически растеж. 

Това не е научна фантастика. Това е визията, заложена в новия проект на стратегия за цифрова 

трансформация за периода 2020 – 2030 г. Документът е изготвен от Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията и е публикуван за обсъждане на сайта за 

обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища е 22 април. 

Ведомството признава, че България не се възползва изцяло от новите цифрови технологии и 

иновативните бизнес модели. Състоянието на цифровизацията на промишлеността варира в 

различните сектори, особено между високотехнологичните и традиционните сектори, а голяма 

част от работната сила няма и основни цифрови умения. 

В стратегията се залага изпълнението на шест основни цели: разгръщане на сигурна цифрова 

инфраструктура, осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения, 

отключване потенциала на данните, цифровизация в полза на кръгова, нисковъглеродна 

икономика, повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните 

услуги. 

Приоритетите са цифрова инфраструктура; киберсигурност; научни изследвания и иновации; 

образование и обучение; адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална 

защита; цифрова икономика; селско стопанство; транспорт; околна среда и климат; 

здравеопазване; финанси; култура; дезинформация и медийна грамотност; териториално развитие; 

цифрово управление; сигурност и участие на гражданите в демократичния процес. 

Високоскоростна свързаност 

В проекта на стратегия се посочва, че усилията ще се насочат към към изграждане на ефективна 

облачна инфраструктура, инструменти за обмен на данни, архитектури и механизми за управление 

на процъфтяващи екосистеми за споделяне на данни и изкуствен интелект. 

До 2030 г. правителството е амбицирано да осигури гигабитова свързаност за всички основни 

социално-икономически двигатели като училища, транспортни центрове и основни доставчици на 

обществени услуги, както и цифрово интензивни предприятия. Подкрепата за високоскоростна 

свързаност ще бъде придружена от мерки за повишаване на цифровите умения на гражданите и 

стимулиране на търсенето на интернет базирани услуги от населението и бизнеса. 

В документа се посочва, че затова 5G мрежите и оптичните мрежи ще бъдат сред най-важните 

градивни елементи на нашата цифрова икономика и общество през следващото десетилетие. 

Технологията 5G се разглежда като средство за индустриална трансформация чрез разгръщането 

на нови мрежи, които ще осигуряват гигабитови скорости на предаване на данни с ниска 

латентност и значително подобрена производителност и надеждност. Освен че ще осигури на 

потребителите и бизнеса висококачествена свързаност, тя ще подкрепи и развитието на интернет 

на нещата – непрекъснато увеличаващия се брой свързани устройства. 

Бъдещите 5G мрежи ще могат да обслужват и системите, базирани на изкуствения интелект, 

посредством анализ и управление на данните в реално време. Очаква се 5G инфраструктурата да 

обслужва не само индивидуални потребители, но и широк спектър от професионални приложения, 
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позволявайки иновативни бизнес модели в множество сектори. 5G технологията ще подкрепи и 

развитието на модела Индустрия 4.0. 

Научните изследвания като фактор за постигане на икономически растеж 

Усилията ще бъдат насочени към продължаване на подкрепата за научни центрове за върхови 

постижения и центрове за компетентност с потенциал за свързване в европейски мрежи чрез 

модернизиране на научноизследователската инфраструктура и оборудване, посочва се в 

стратегията. 

Необходимо е също да се осигури допълнително финансиране на конкретни пазарно ориентирани 

приложни научни изследвания в областта на цифровите технологии на конкурентен принцип. 

Усилията ще бъдат насочени към създаване на условия за привличане на млади учени и 

международно утвърдени висококвалифицирани учени и съответно да се осигури подкрепа за 

трансфер на научните резултати към индустрията и публичния сектор. 

Ще се работи за засилването на засили сътрудничеството между академичните институции, 

предприятията, особено тези от ИКТ сектора за съвместно участие в научно-изследователски и 

иновационни проекти в рамките на програмите на Националния фонд за научни изследвания и 

Националния иновационен фонд, както и специализираните програми на ЕС. 

Ще се улеснява и достъпа до иновации на дребния бизнес, стартиращите компании и публичните 

организации. 

Цифровизация на образованието 

Една адекватна и модерна управленска визия предполага масирано използване на всички нови 

тенденции и за технологично обновление на образователните институции, което е в състояние 

качествено да промени процеса на развитие на образованието, посочва се в документа. 

Приоритетните направления в областта на образованието и обучението са свързани с 

осигуряването и поддържането на високоскоростна и защитена опорна комуникационна 

свързаност, като основа за предлагане на образователни услуги, цифрово управление и мрежово 

взаимодействие между участниците в образователния и научен процес. Необходимо е също да се 

създаде и поддържа облачна образователна среда за предоставяне на услуги, включително и 

софтуер като услуга (SaaS), инфраструктура като услуга (IaaS) и платформа като услуга (PaaS). 

За съвременното качествено образование трябва да бъдат внедрени и развити съвременни гъвкави 

платформи за дистанционно обучение и контрол на знанията и управление на съдържанието. 

Осигуряването на съвременно качествено образование неминуемо изисква разработване, 

адаптиране, внедряване на цифрово образователно съдържание, както и идентифициране и 

утвърждаване на стойностни цифрови образователни ресурси, осигуряване на възможност за 

смесено (Blended learning), дистанционно обучение (както синхронно, така и асинхронно), 

използване на добавена и виртуална реалност, както и изкуствен интелект за целите на 

обучението. 

Трудов пазар 

Министерството признава, че всъщност повечето работни места вече изискват основни цифрови 

умения. В бъдеще тази тенденция ще нараства и може да се твърди, че всички участници на пазара 

на труда ще се нуждаят от тези умения, за да работят. Същевременно голяма част от работната 

сила няма дори основни цифрови умения. 

От важно значение ще бъде също осигуряването на надеждна, изпреварваща информация за 

бъдещите тенденции в търсенето и предлагането на труд. Последващите мерки ще включват 

обучения за придобиване на нови или подобряване на налични ключови компетентности и 

професионална квалификация и усвояване на нови умения за конкретни нови работни места. 
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Ще се насърчават инвестиции за повишаване на квалификацията и преквалификация, по-

специално в областта на усвояване на цифровите умения. Предвижда се и модернизация на 

образователната система на всички нива в съответствие с бързото развитие на ИКТ сектора. 

Други сектори 

Цифровизацията се планира да обхване и сектори като селското стопанство, транспорта, околната 

среда, здравеопазването, финансите. За транспорта най-голяма роля ще има автоматизираната и 

свързаната мобилност. В сектора околна среда се залага на технологии, които да ускорят 

балансирането на енергийната система чрез по-бързо внедряване на възобновяеми енергийни 

източници и умни мрежи за управление консумацията на енергия и управление на трафика. 

Що се отнася до здравния сектор, в документа се посочва, че Министерство на здравеопазването 

разработва Национална здравна стратегия 2030 и Стратегия за цифровото здравеопазване 2021-

2027 с акцент върху Националната здравна информационна система. 

investor.bg, 01 април 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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