ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно седмично издание на
Камарата на професионалните оценители
23 април 2020 г.
Брой 16 (403), Година 9








Корпоративни новини
Икономически новини
Борсови новини
Инвестиции
Анализи
Предстоящи събития

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

София
146.12

150
140
130
120

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

2019'Q1

147.32

150
100
50

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

2019'Q1

2018'Q4

2018'Q3

2018'Q2

2018'Q1

0

Варна 5
140
135
130
125
120
115
110

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

2019'Q1

2018'Q4

2018'Q3

2018'Q2

2018'Q1

135.20

Бургас
118.72

120
115

110
105

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

2019'Q1

2018'Q4

2018'Q3

2018'Q2

2018'Q1

2017'Q4

100

Русе
133.10

135
130
125
120

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

2019'Q1

2018'Q4

2018'Q3

2018'Q2

2018'Q1

2017'Q4

115

Стара Загора
140
135
130
125
120
115
110

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

2019'Q1

2018'Q4

2018'Q3

2018'Q2

2018'Q1

135.14

2017'Q4

"Софарма Трейдинг" АД е уведомила Комисията за
защита на конкуренцията, че има намерение да осъществи
концентрация посредством придобиване на пряк
едноличен контрол върху "Ес Си Ес Франчайз" АД и
"Санита Франчайзинг" АД - София, съобщиха от
регулатора. "Софарма Трейдинг" АД осъществява дейност
по търговия на едро и търговия на дребно с лекарствени
продукти. Тя е една от най-големите български компании
и лидер във фармацевтичния сектор. През 2015 година
фирмата започна регионалната си експанзия извън
България, навлизайки на сръбския пазар. През същата
година компанията откри и първите собствени ритейл
обекти на аптечния пазар у нас. Другите две фирми - "Ес
Си Ес Франчайз" АД и "Санита Франчайзинг" АД, са
специализирани в търговия на дребно с лекарствени
средства. "Санита Франчайзинг" е създадена през 2000 г.
и през миналата година е имала общо 21служители.
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investor.bg, 22 април 2020

"Софарма Трейдинг" расте с покупката на
две фирми
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„Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар”
АД са учредили „Клиър Екс” АД (Clear EX) с капитал 100
хил. лева. Предметът на дейност на „Клиър Екс” АД е
извършване на услуги като клирингова къща, във връзка
със сделки с електрическа енергия, природен газ и стоки,
сключени на организиран пазар, както и други дейности
разрешени от закона. Участията в капитала на
дружеството от страна на ЦД АД и БФБ АД са съответно
60% и 40%. С решение на КФН от 14.04.2020 г. е
одобрено придобиването на участие от „Централен
депозитар” АД (ЦД АД) в „Клиър Екс” АД (Clear EX).
Най-вероятно новото дружество ще покрива единствено
сделки на „Българската независима енергийна борса“
ЕАД (БНЕБ), чийто собственик е БФБ АД. На тази борса
се търгува електроенергията в България. Клирингова
къща за капиталовия пазар трябва да има капитал от поне
7 млн. евро. „Търсим варианти за включването на
централен клирингов контрагент към инфраструктурата
на БФБ, включително чрез аутсорсинг към чуждестранна
такава“, съобщи Маню Моравенов, изпълнителен
директор на „Българска фондова борса“ АД.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ)
за шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4

2017'Q4

ЦД и БФБ учредиха клирингова къща

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
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б,
София 1000
4 От началото на 2017 г. беше сменена базисната година за
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/
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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Компанията управлява аптеки и предлага консултантски услуги. Компанията "Ес Си Ес Франчайз"
е основана през 2007 г., като основната й цел е да концентрира и управлява няколко аптечни
вериги: "Санита", "Сейба аптеки и дрогерии" и "Софийски аптеки". Очаква се операцията да окаже
несъществено въздействие, предвид липсата на значително хоризонтално припокриване, върху
пазар на търговия на дребно с лекарствени продукти на територията на България.
Банкеръ, 22 април 2020

Шивашката фирма "Мизия 96" в Плевен затваря временно заради
случаи на коронавирус
Шивашкото предприятие "Мизия 96" в Плевен, в което работят 1000 човека, се затваря от днес
временно за две седмици заради откритите пет случая на коронавирус. Решението е на съвета на
директорите, за да предпази персонала от заразата. Превантивното действие е съгласувано с
Регионалната здравна инспекция. Предприети са противоепидемични мерки и дезинфекция,
контактните се тестват, а за регистрираните с коронавирус се прилага лечение. "Мизия 96" е
водещ производител на мъжки облекла в България. Сред клиентите й са утвърдени фирми от
Европа и 100% от продукцията на фирмата е предназначена за износ в Германия, Франция,
Холандия, Словакия, Испания, Франция. През миналата година нетните приходи от продажби на
готова продукция възлизат на 22.26 млн. лева като се увеличават с 259 хил. лева на годишна база.
БТА, 22 април 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Отбелязаната от България през 2019 г. заетост от 75% за
хората на възраст от 20 до 64 г. е с рекордно нарастване за
ЕС от 2,6 пункта, показват данни на Евростат. Средната за
ЕС в тази възрастова група е 73,1%. В Швеция тя е била
най-висока - 82,1%, а в Гърция е най-ниска – 61,2%.
България е по средата на класацията. Швеция е
единствената в ЕС държава, в която заетостта през 2019 г.
е спаднала в сравнение с предишната година, макар и с
нищожните 0,3 проценти пункта. Във всички останали тя
се е увеличила, но водеща в това отношение е България с
2,6 процентни пункта. България е по средата на класацията
по заетост сред 27-те страни членки, като е една от десетте
държави в съюза, която е достигнала още през 2019 г.
процента заетост, който си е поставила като цел за 2020 г.
Останалите държави са Дания, Финландия, Австрия,
Люксембург, Франция, Белгия, Испания, Италия и Гърция.

0.00%

0.00%

септ'18

Безработица 9% и икономически спад 7.8% през 2020 г.
заради по-слабо потребление на домакинствата и
понижение на инвестициите и нетния износ вследствие на
ограничителните мерки от разпространението на COVID19. Това показва последната макроикономическа прогноза
на Уникредит Булбанк. Добрата новина е, че страната е с
нисък дълг, стабилна фискална политика и относително
малък дял на туризма, което означава, че перспективите за
бързо и силно възстановяване са положителни.
Очакванията са през 2021 г. БВП да порасне със 7%.
Сметките показват, че българската икономика може да
достигне предкризисните си нива през първата половина
на 2022 г., "или около година и половина след като спадът
е приключил". За сравнение - рецесията от 2009 г. беше
последвана от над четиригодишен период на
възстановяване за България. Двуцифрен спад на реалния
брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на
годината очаква икономическият екип на "Уникредит".
Много сектори в икономиката са частично парализирани.
Сред тях са, разбира се, хотели, ресторанти, култура и
развлечения, но и други браншове, базирани на човешки
контакт. Сътресения са видими и в транспорта, и в
експортно ориентираните сектори заради трудностите във
веригите за доставки, спада на търсенето и поръчките от
партньори в чужбина.

22.04.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.80477 BGN
1 GBP = 2.21951 BGN
Икономически показатели

март'18

Уникредит Булбанк очаква 7.8% спад на
БВП през тази година

Безработица: 6.7%, март 2020
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Всеки трети се пенсионира с недостатъчно стаж или възраст
4 години след началото на последната реформа в пенсионната система, ефектът от нея е видим новите пенсионери намаляват с 16% спрямо 2016 г., а една трета от хората с пенсия за
осигурителен стаж и възраст се пенсионират при непълни условия. Това показва годишната
статистика на Националния осигурителен институт за новоотпуснатите пенсии през 2019 г. През
2016 г. започна поредно увеличаване на възрастта и стажа за пенсия. В началото на промените
жените излизаха в пенсия на 60 г. и 10 месеца и осигурителен стаж от 35 г. и 2 месеца, а тази
година условията за тях вече са навършени 61 г. и 6 месеца и стаж 35 г. и 10 месеца. При мъжете
условията се затегнаха от 63 г. и 10 месеца възраст при 38 г. и 2 месеца стаж на 64 г. и 3 месеца
възраст при 38 г. и 10 месеца стаж. Миналата година общият брой на пенсиониралите се лица с
пенсии от държавното обществено осигуряване е 89 864, с 5670 (5.9%) по-малко спрямо 2018 г.
Спрямо 2016 г. обаче намалението е с 16% (тогава пенсионерите с новоотпуснати пенсии са били
107 078). 76 919 от новите пенсионери са с лична пенсия, а останалите са получили наследствена.
Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 50 528 българи - това е едва 65.7%
от всички лични пенсии, но все пак съотношението се подобрява спрямо 2018 г., когато редовите
пенсии са били 63%.
Сега, 21 април 2020

Инвестициите през февруари нараснаха, но са с 88% по-малко на
годишна база
Влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) нарастват с 24,3 млн. евро през
февруари, докато повишението преди година беше с 205,8 млн. евро, показват предварителните
данни на Българската народна банка. Това е 88% по-малко на годишна база, показват изчисления
на investor.bg. Според банковата статистика за първите два месеца на тази година ПЧИ нарастват с
37,1 млн. евро, което е по-малко с 4,6 млн. евро (11,1%) в сравнение с увеличението през януари –
февруари 2019 г. (положителен поток от 41,8 млн. евро). По предварителни данни нетният поток
на преките инвестиции в чужбина за януари – февруари възлиза на 3,6 млн. евро, при отрицателен
поток от 3,5 млн. евро за януари – февруари 2019 г. Преките инвестиции в чужбина за февруари
нарастват с 0,9 млн. евро, при увеличение със 17,9 млн. евро за февруари 2019 г. В централната
банка отчитат, че съгласно предварителните данни, размерът на преките инвестиции в страната
към четвърто тримесечие на 2019 г. е 46,160 млрд. евро, при 44,002 млрд. евро в края на 2018 г.
investor.bg, 21 април 2020

Излишъкът по платежния баланс нарасна със 132% за година през
февруари
Текущата и капиталова сметка на България през февруари е на положителна територия със 785,8
млн. евро при излишък от 338,3 млн. евро преди година, което е с ръст над 132%. Според
предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) през първите два месеца на тази
година платежният баланс излиза на плюс с 923,7 млн. евро, докато за същия период на миналата
година излишъкът възлезе на 406,7 млн. евро. Само за февруари 2020 г. салдото по текущата
сметка е положително и възлиза на 571,6 млн. евро при излишък от 247,5 млн. евро преди една
година. За два месеца тя е положителна и възлиза на 666,4 млн. евро, докато за този период през
2019 г. излишъкът беше 255,1 млн. евро. В централната банка изчисляват, че търговското салдо за
февруари 2020 г. е отрицателно в размер на 68,6 млн. евро при дефицит от 177,1 млн. евро преди
година. За първите два месеца на тази година то беше на минус със 146,5 млн. евро при дефицит
от 211,8 млн. евро за същия период на миналата година. Износът на български стоки през
февруари възлиза на 2,444 млрд. евро, като нараства с 5,9% (136,7 млн. евро) на годишна база.
investor.bg, 21 април 2020

 Инфлацията в България през март падна до 4-месечно дъно
Годишната инфлация в България през март 2020 г. се е забавил до 3% на годишна база - найниската си стойност от ноември 2019 г. насам. Спрямо февруари 2020 г. налице е месечна
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дефлация от 0,6%, показват данни на Националния статистически институт от миналия месец.
Инфлацията от началото на годината (март 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 0,4%, за сравнение
средногодишната инфлация за периода април 2019 - март 2020 г. спрямо периода април 2018 март 2019 г. е 3,2%. За един месец в НСИ отчитат увеличение на цените в ресторанти и хотели с
0,3% и на здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки с 0,1%. През март на
месечна база се запазват цените на алкохолни напитки и тютюневи изделия, както и за
образование. Месечно намаление има при цените за развлечения и култура - с 4,1%; транспорт - с
2,7%; облекло и обувки - намаление с 1,5%; съобщения - намаление с 1,3%; жилищно
обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с
0,5%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 0,1%.
investor.bg, 16 април 2020

Лек ръст на безработицата през март отчита Агенцията по заетостта
Агенцията по заетостта отчита лек ръст на безработица в страната - 6.7% като увеличението
спрямо януари е с 0.5 пункта, а на годишна база нарастването е с 0.8 процентни пункта. Общият
брой безработни в бюрата по труда към края на месеца е 220 072 като спрямо февруари
регистрираните са със 17 572 повече. Увеличение с 25 469 лица се наблюдава и спрямо същия
месец на 2019 г. Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за
ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно
положение. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през март са се
регистрирали 38 869 безработни лица, като 26 286 от тях – в периода след въвеждане на
извънредното положение. Новорегистрираните лица, които са отпаднали от заетост през месеца, са
23 673, като 14 466 от тях са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред
новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор
хотелиерство и ресторантьорство (46.4%), следвани от търговия (18.8%) и преработваща
промишленост (11.3%). Постъпилите на работа безработни през месеца са 16 835, като 92.7% от
тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са
започнали 6 598 лица.
economic.bg, 16 април 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци", по Общо активи за 2018 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Ойропак ЕООД
Куминяно Фрут ООД
Филикон 97 АД
Агри България ЕООД
Ековита ООД
Фрукто Сливен АД
Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ
Сторко ЕООД
Олинеза Премиум ООД
Конекс Тива АД

Град
София
Катуница
Пловдив
Радиново
Пазарджик
Варна
Дулово
София
Костинброд
Оризово

Общо активи
(хил. лв.)
2017
2018
63 219
71 060
63 324
64 955
54 501
57 370
58 034
55 683
42 971
43 706
38 273
35 881
27 024
26 883
28 545
26 331
18 734
21 272
20 601
20 052

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

Банкеръ, 21 април 2020

Теглят 4,1 млн. дяла от Expat SOFIX ETF

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

1 422 892.69

Standard

2 669 751.85

АДСИЦ

2 272 818.83

Регулиран пазар общо

6 490 165.56

BGREIT: 20.03.2020 – 21.04.2020

21.04

19.04

17.04

15.04

13.04

11.04

09.04

07.04

05.04

03.04

01.04

30.03

28.03

26.03

24.03

22.03

20.03

131.0
130.0
129.0
128.0
127.0
126.0
125.0
124.0
123.0
122.0
121.0

BGBX40: 20.03.2020 – 21.04.2020

21.04

19.04

17.04

15.04

13.04

11.04

09.04

07.04

05.04

03.04

01.04

30.03

28.03

26.03

24.03

98.0
96.0
94.0
92.0
90.0
88.0
86.0
84.0
82.0
80.0

22.03

"Българска фондова борса" АД заедно с Българската
стартъп асоциация (BESCO) подхващат инициатива в
подкрепа на стартиращи фирми, които предлагат продукти
или услуги с потенциален принос в ограничаване на
негативното въздействие на пандемията от COVID-19.
Целта на инициативата #fightCOVID19 е да популяризира
благородната мисия на тези компании, като насочи
вниманието към специфичните им проекти. Докато
коронавирусът парализира ежедневния ни живот, десетки
будни български стартъпи търсят решения в битката с
пандемията и се нуждаят от подкрепа за тяхната работа.
"Тяхното постоянство е вдъхновяващо и важно! Ние от
БФБ и BESCO сме убедени, че като даваме видимост на
такива компании и ги подкрепяме - подаваме ръка на
стартъп екосистемата и бъдещето на страната ни. Вярваме,
че всеки, който споделя каузата, ще се присъедини към
нас. Ще преминем заедно през тази пандемия, като
общност от създатели и поддръжници!", казва Маню
Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София". А
чрез използването на различни технологични достижения
можем да минимизираме негативните ефекти, които
сегашната ситуация създава. Българските стартиращи
иновативни компании разработват решения за справяне с
различни предизвикателства от ежедневието ни. От
Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране
(BVCA) също застават зад тази инициатива, създадена в
помощ на бизнеса и обществото по време на пандемия

БФБ-София
Седмичен оборот
13 - 17 април 2020 г.
Пазар

20.03

Нова инициатива дава подкрепа на
стартиращи фирми, борещи се с COVID-19

SOFIX: 20.03.2020 – 21.04.2020

21.04

19.04

17.04

15.04

13.04

11.04

09.04

07.04

05.04

03.04

01.04

30.03

28.03

26.03

24.03

22.03

20.03

470
Поръчки за теглене на вложения в размер на 4,1 млн. дяла
460
са били подадени на 15 април 2020 г., съобщиха от Expat
450
Bulgaria SOFIX UCITS ETF на сайта си. С това издадените
440
430
дялове ще намалеят значително от 22,01 млн. броя до 17,91
420
млн. броя. Последната нетна стойност на активите е 0,7811
410
лв., което прави тегленето за около 3,2 млн. лв. За
400
Investor.bg от управляващото дружество Експат Капитал
уточниха, че тегленето е от институционален инвеститор и
ще стане с кошница от акции. Това означава, че паричните
средства на фонда няма да бъдат засегнати. През декември 2019 г. друг институционален
инвеститор изтегли вложението си от 6,1 млн. дяла.

Банкеръ, 21 април 2020

* 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

67% от процесите в завода на
Schneider Electric в Пловдив са изцяло
автоматизирани
Лидерът в дигиталната трансформация на
енергийния
мениджмънт
и
автоматизацията
Schneider Electric проведе първия у нас уебинар на
тема: „Smart Factory explained: Умната фабрика на
бъдещето
–
концепция
и
приложения“.
Съоръжението, единствено по рода си измежду
заводите на Schneider Electric в Източна Европа, бе
представено пред аудитория от близо 300 души с
включвания на живо от София и Пловдив.
Уебинарът бе посетен от инженери и мениджъри от
много производствени международни и български
компании, от преподаватели и студенти от
техническите университети в София и Велико
Търново. Лектори бяха Калоян Георгиев, архитект
IoT решения за автоматизация и енергиен
мениджмънт в Schneider Electric, Антоний Петров,
инженер автоматизация Smart Factory, и Георги
Трончев, координатор индустриални проекти и
Innovation Hub в завода на компанията в Пловдив.
Калоян Георгиев постави акцент върху собствената
IoT платформа на Schneider Electric - EcoStruxure,
благодарение
на
която
става
възможно
функционирането на умните фабрики на компанията
в България и по света. Тя позволява свързване на
устройства в различни архитектури според мащаба
на всеки обект, управление и събиране на данни,
както и работа с инструменти за превантивна и
предиктивна поддръжка.
investor.bg, 22 април 2020

"Шишеджам"
издържа
работници по схемата 60/40

2000

Някои от най-големите предприятия у нас са сред
получателите на компенсации по схемата 60/40 във
втория транш от обезщетения, преведени от
Националния осигурителен институт. Сред тях има
и луксозни хотели, комплекси, кина, както и малки
фирми, които кандидатстват за по един-двама души.
При първото плащане на 15 април бяха включени 68
фирми, а днес са преведени средства за още 210
компании. Турската група "Шишеджам" се очертава
като най-крупния получател на държавна помощ за
момента. Техен завод - "Шишеджам Аутомотив", бе
включен и в първия транш, но сега две предприятия
в групата са сред лидерите по компенсирани
работници. 192 052 лв. получава заводът за
домакинско стъкло "Пашабахче" за 1120 свои

Оzоnе.bg aĸтивнo нaeмa xopa
Cлeд
paзпpocтpaнeниeтo
нa
eпидeмиятa oт ĸopoнaвиpyc в Eвpoпa
и CAЩ, пoвeчeтo ceĸтopи нa
иĸoнoмиĸaтa ocтaнaxa чacтичнo или
нaпълнo блoĸиpaни, a нe caмo
мaлĸитe, нo и гoлeмитe ĸoмпaнии в
тяx oбявиxa плaнoвe зa cпecтявaнe нa
paзxoдитe вĸлючитeлнo и cъĸpaщeния
нa cлyжитeли.B Бългapия cъщo имa
пpимep в тoвa oтнoшeниe. Cтaвa
въпpoc зa Оzоnе.bg, ĸoятo зa пъpвия
изминaл мeceц oт oбявявaнeтo нa
извънpeднoтo
пoлoжeниe
oтчитa
пoвишeнo тъpceнe, a зa дa oтгoвopи нa
тъpceнeтo нaeмa xopa, paзĸaзвa
Любoмиp
Бaбypoв,
ĸoйтo
e
yпpaвлявaщ диpeĸтop в ĸoмпaниятa.
money.bg, 22 април 2020

Foodpanda разширява услугите си
Потребителите на платформата на
компанията за доставка на храна
foodpanda в София вече имат
възможност да поръчват хранителни
продукти
от
търговска
верига
„Фантастико“ с покритие в почти цяла
София. От веригата могат да се
доставят млечни и месни продукти,
консерви, напитки, кафе, захарни
изделия и други, като кръгът от
предлаганите стоки ще се увеличава
според потребителското търсене,
уверяват от „Фантастико“.
24 часа, 16 април 2020

Revolut отчита над 50% ръст на
онлайн трансакциите от март насам
Предприетите ограничителни мерки
за предпазване от заразата обуславят
значително
намаление
при
определени видове потребителско
харчене. Забелязва се спад при
плащанията с физически карти във
всички категории, като броят на
транзакциите с физически карти в
България е намалял с 55% от началото
на март. Успоредно с това обаче се
забелязва и осезаем ръст от 52% при
броя на онлайн транзакциите от
началото на март до сега.
Банкеръ, 16 април 2020
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служители. "Тракия Глас" получава 94 000 лв. за 440 служители. Миналата седмица държавата
отпусна и 62 487 лв. за 391 работници в "Шишеджам Аутомотив". Така групата получава общо 348
539 лв. за 1951 служители. "Шишеджам" е единственият работодател, поискал подкрепа за над
1000 свои служители. Още няколко големи предприятия у нас кандидатстват за по-големи групи
хора. 103 691 лв. държавата изплаща за заплати в сливенския завод "Атес", който е поискал помощ
за 539 работници и служители. Заводът за телефонна апаратура ще финансира с държавна
подкрепа 176 свои работници, за които получава 64 146 лв. "Ханон Системс-Пловдив" е обявил
383 свои служители в принудителен престой, но сумата е по-малка - 47 766 лв. Другата
открояваща се група фирми в схемата са хотелите и курортите. Албена обявява принудителен
престой за 158 свои служители, за които ще получи 105 868 лв. Гранд-хотел "Варна" също е
кандидатствал за помощ за 24 свои служители, за които получава 15 980 лв. Балнеоложки център
"Камена" ще продължи да плаща заплатите на 73 души с 23 286 лв. Хотел "Банкя палас" ще
получи 10 000 лв. за 23 свои служители. На сайта на хотела все още е публикувана оферта за
Великден. "Боровец Хилс" също е сред одобрените - с 8201 лв. за 17 служители. Сред първите,
поискали подкрепа, се оказаха и хотели, свързвани с брата на бившия финансов министър Милен
Велчев - Георги. "Есте Пропъртис" е заявила помощ за 21 служители и получава 16 935 лв.
Дружеството управлява столичния комплекс "Есте", станал известен покрай имотния скандал - в
него ползва безвъзмездно жилище финансовият министър Владислав Горанов. Сред одобрените
получатели на компенсации има и фирми, които пострадаха заради затварянето на моловете.
"Синема Сити България" ще получи 22 591 лв. за 22 свои служители, "Том Тейлър София" - 28 637
лв. за 65 души. Помощ получава и едно частно училище - Американски колеж Аркус във Велико
Търново. Той е поискал 3768 лв. за девет души.
Сега, 22 април 2020

Изграждат корабостроителница за производство на яхти в Силистра
Върху приблизително 70 декара земя на брега на Дунав край Силистра се изгражда
корабостроителница за производство на яхти. Първите четири прототипа се очаква да бъдат
готови през февруари следващата година. Пазарът е съсредоточен в няколко зони - Адриатическо
и Средиземно море и Карибския басейн. С новото производство продължава една традиция в
Силистра в областта на корабостроенето. Според запазени документи още през седемнайсети век
тук са се правели кораби за търговията и за войската. По документи от 1671 година за нуждите на
Варненската крепост са построени два военни кораба. През този период се издигат и българипритежатели на кораби. Известни са имената на трима от тях - Марко, Нешо и Славейко.
Българите притежавали по-големи кораби и често били наемани от властите срещу заплащане. В
този период се замогват много български семейства и част от тях влагат значителни средства за
родолюбиви дела.
24 часа, 21 април 2020
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Горивата в България: 40 стотинки надолу, КЗК пак респектира веригите
Регулаторът за пореден път ще проверява веригите бензиностанции, този път по сигнал на
прокуратурата
Комисията за защита на конкуренцията образува поредното производство за установяване на
евентуално извършени нарушения от страна на повечето големи играчи на пазара на горива на
едро и дребно.
Списъкът включва "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", търговците на едро "Сакса", и
"Инса ойл", "Ромпетрол България", "Еко България", "Шел България", "ОМВ България", "НИС
Петрол", "Петрол" и "Трейднет Варна", на майката на депутата Веселин Марешки.
Поредното производство на антимонополната комисия в сферата на горивата идва след сигнал от
края на март на Върховна административна прокуратура относно "несъответствието между
значителния спад в цената на суровия петрол в световен мащаб (с 47,4% според Агенция
"Митници") през месец март и намаляването на цените на дребно на автомобилните горива в
страната (с около 11%) в същия период.
Съобщението на КЗК явно не е стреснало петролния сектор. Съобщението на КЗК е от 16 април.
Средната цена към онзи момент е 1.81 лв. за бензин и 1.88 лв. за дизел, каквато е и цената от 7-8
дни преди това, показват данните на сайта Fuelo. Пет дни след съобщението на КЗК на пазара няма
промени. Средната цена днес все така е 1.81 лв. за А95 и 1.88 лв. за дизел.
В началото на март средните цени на бензина и дизела са 2.22 лв. и 2.27 лв., което означава спад
към момента от 18-20%. От бранша коментираха, че ще има още спад на цената, но няма да е
драстичен, а ще бъде плавен в рамките на стотинки и след изчерпване на наличностите в
складовете, купени на по-високи цени.
Пореден кризисен PR
Представители на бранша окачествиха проверката като кризисен PR, който ще доведе до излишно
изразходване на административна енергия срещу сектор, който все още е работещ, плаща данъци,
запазил е служителите си и има фиксирани разходи, като нефтът е около една трета от структурата
на цената. Това е поредното производство на антимонополния орган на пазара на горива, и то на
същия му състав, като до момента КЗК не може да се похвали с големи успехи в разкриването на
нередности.
Последното започна през 2018 г., след публикации в медиите, че съществуват големи различия в
цените на бензиностанции от една и съща верига в отделните региони и дори в зависимост от
разположението на обекта. В крайна сметка КЗК не откри дефекти на пазара освен недостига на
складове, които са скъпа инвестиция.
Най-паметно обаче е предходното проучване на същият този състав на комисията. През октомври
2016 г. КЗК беше на път да постигне световен антитръстов прецедент, като докаже картел между
петролни компании. Бяха открити писмени доказателства в мейли на служители и самият
председател на КЗК Юлия Ненкова съобщи, че има убедителни доказателства срещу шест
компании: "Лукойл", OMV, Shell, Eko, "Петрол" и руската "Газпром" (работеща през "НИС
Петрол"). Само два дни след парламентарните избори през 2017 г. обаче КЗК безславно промени
тезата си на 180 градуса.
Глоба произведе КЗК през 2018 г. по отношение на Веселин Марешки. Тя беше от 175 хил. лв.
заради нелоялна конкуренция и продажба на цени под разходите. Сега веригата му VM Petroleum
продава по време на извънредното положение на цени с около 25 стотинки по-ниски от тези на
останалите. Той също е включен в групата на компаниите, от които ще се иска информация.
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С какво разполага КЗК
Този път КЗК ще стъпи на анализ на Агенция "Митници". "Към сигнала са приложени изготвени
от Агенция Митници моментни анализи на пазара на горива в страна за периода от 06.03.2020 г. до
26-27.03.2020 г. и за периода 30.03.-05.04.2020 г. за динамиката на средните продажни цени на
бензин и дизел в обектите на следните вериги бензиностанции в страната: "Лукойл", "Петрол",
"Шел", "Еко", ОМВ, "Круиз", "Ромпетрол", VM Petrolium и "Газпром". Представени са данни и
относно средните цени на горивата освобождавани за потребление от данъчните складове",
съобщиха от КЗК.
Според анализа на Агенция "Митници" спадът на цената на суровината е започнал около
06.03.2020 г. и е свързан с разпространението на COVID-19 и мерките и ограниченията. Цените на
горивата в бензиностанциите са реагирали на промяната на борсовата цена една седмица по-късно
(около 12.03.2020 г.). На база представените общи осреднени данни Комисията съпостави на
седмична база (1-4 седмица на март) средните крайни цени на бензин и дизел при
освобождаването им от данъчни складове и средните крайни цени на бензиностанции по видове
горива. От съпоставката става ясно, че понижението на средните цени на дребно на бензин и дизел
плавно следва понижението на средните цени на горивата при освобождаването им от данъчни
складове.
"Въпреки това остават опасенията в публичното пространство, че същите са в несъответствие със
значителния спад в цената на суровия петрол в световен мащаб и са в резултат на наличието на
антиконкурентни практики на съответните пазари", написаха още от КЗК.
Обясненията на фирмите
Обясненията на петролния сектор не се различава от обичайните при всяко тяхно бавно реагиране
на негативните промени на цената на суровия петрол, като при грандиозния срив тази година,
промяната на цената надолу дойде отново доста бавно, като обикновено наличните запаси са за
средно 7 - 10 дни напред. Нефтът представлява около 33% от крайната цена на автомобилния
бензин и около 38% при дизела. В крайната цена има ДДС и акциз, както и разходите за
транспортиране, складиране, пазене на резерви и търговия на дребно и т.н.
Съществена част от картинката е, че търговията на дребно компенсирала трудните времена за
добива и нефтопреработката, като задържането на цените и по-добрите маржове е добре дошло за
компаниите. Така те могат да компенсират загуби в други звена от бизнеса си, като от бранша
коментират, че спадовете на продажбите при веригите са 50-55%.
Колко губи държавата
Свитото потребление на горива и по-ниските им цени ще има сериозно отражение върху бюджета.
Загубата за държавата от ДДС от горива, продадени на вътрешния пазар, се оценява на 350 млн.
лв, което е резултат както на спада на цената на суровия петрол, така и на свитото потребление.
Информацията беше дадена от финансовия министър Владислав Горанов в отговор на въпрос на
депутат. Негативният ефект върху бюджета води до 35% намаляване на постъпленията на ДДС
върху горивата за 2020 г.
При постъпленията от акциз очакванията са за април касовите постъпления да са с 26% по-малко,
а при запазване не потреблението след въвеждането на извънредното положение за май-юни
очакването е касовите постъпления от акцизи да са с 40% по-ниски. От началото на извънредното
положение се отчита значителен спад на освободеното от данъчните складове количество. Спадът
при освободените количества бензин е 35.5%, а при газьола 23.7%.
Капитал, 21 април 2020

стр. 10 от 11
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 156 (403) / 23 април 2020

Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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

 OFFICE INVESTMENTS & WORKSPACE FORUM 2020
КОГА: 11 юни 2020, 09:00 - 17:00ч.
КЪДЕ: Sofia Event Center, София

 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 и удължаването на периода до 13 май, 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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