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Пазарът на детски играчки не е лесен. А и клиентите са
особени - деца, родители, баби и дядовци, или деца с
родители. Покупката на детски стоки обикновено не е
импулсивно действие. Най-често то е обмислено и се
прави по някакъв повод, или във връзка с раждането на
дете, например. Никоя кризата не се отразява добре на
търговията. Понякога в такива моменти се предприемат и
по-драстични мерки. В един от лидерите на пазара на
детски играчки у нас - "Комсед" АД - София, отбелязваме
пълна смяна в собствеността. Първата стъпка вече е
направена. Комисията за защита на конкуренцията
разреши концентрация чрез придобиване на съвместен
контрол от Данаил Емануилов Генев и Галина Огнянова
Гавраилова върху "Комсед" АД. Тъй като сумата от
общите обороти на всички участници в сделката на
територията на страната за миналата финансова година
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Един от лидерите на пазара на детски
играчки у нас е с нов собственик
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Правителството одобри законопроекта за създаване на
Държавна петролна компания и го изпрати за гласуване в
Народното събрание. Основната цел на компанията ще
бъде да поеме всички функции на държавния резерв за
съхранение и обновяване на резервите на петролни
енергийни продукти. Освен това обаче плановете са да
бъде създаде верига от нови бази и бензиностанции.
Според "Дондуков 1" това ще се подобри конкуренцията
на пазара на горива в страната и ще бъде в полза и на
крайните потребители, защото ще се увеличи броят на
данъчните складове в сектора на горивата. За
лицензирането на данъчните складове бъдещата
"Държавна петролна компания" ще минава по
стандартната процедура, валидна за всички компании в
сектора. На това поле държавното дружество ще се
конкурира с "Лукойл". В законопроекта е записано, че
тези данъчни складове ще могат да се ползват от
доставчиците на горива при недискриминационни
условия и при спазване на принципа на неутралност.

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

2017'Q4

Държавата влиза в бизнеса с горива със
100 бензиностанции и собствени данъчни
складове

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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надхвърля 25 млн. лв., то е възникнало задължение за предварително уведомяване на КЗК и
съответно получаване на разрешение за приключване на сделката. "Комсед" АД се занимава с
търговия и производство на детски играчки,пособия за деца и аксесоари към тях и други.
Банкеръ, 19 май 2020

Започва процедура по ликвидация на ямболския млекопроизводител
„Кабиле-ЛБ“
Бившият производител на млечни продукти от Ямбол „Кабиле-ЛБ“ АД официално започва
процедура по ликвидация. Прекратяването на дружеството вече е вписано в Търговския регистър и
започва процедурата по ликвидацията му. Предприятието е прекратило производствена дейност
още през 2003 г. по разпореждане на Районната ветеринарно-медицинска служба (РВМС) в Ямбол.
През 2015 г. частен съдебен изпълнител е обявил за продажба всичките имоти, собственост на
дружеството, във връзка с вече отменения параграф 8 от преходните и заключителни разпоредби
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който позволява на държавата чрез
ресорната агенция да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизирани дружества,
ако купувачът не е изпълнил задълженията си по договор.
investor.bg, 14 май 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Въпреки известно поскъпване на храните през април в
България отново има дефлация, както беше и през март.
Цените са паднали с нови 0,6% в сравнение с март, а
годишната инфлация е само 1,8%. Причината този път е
рязкото поевтиняване на парното със средно 21,5% в
цялата страна, както и продължаващото поевтиняване на
автомобилните горива. Дизелът през април е с 11,4% поевтин, отколкото през март, бензин А95 е поевтинял с
14,1%, а пропан-бутанът - с 14,4%. Това е довело до
понижаване на транспортните разходи с 6,8% в сравнение
с март. Разходите за жилището също намаляват - с 2,1%, а
те заемат все по-голям дял от общите разходи на
българите. Храните са поскъпнали през април с 0,9% на
месечна база, като списъкът с поскъпналите стоки
обхваща всички групи храни, без да има отчетливо
разделение дали това се дължи на сезонни плодове и
зеленчуци, или на нещо друго. Продуктите за лична
хигиена са поскъпнали с 0,5% през април най-вероятно
заради коронавируса.
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И през април дефлация, този път заради
парното и горивата
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През март салдото по текущата сметка на България е
отрицателно и възлиза на 40 млн. евро, а преките
чуждестранни инвестиции у нас намаляват с 2,1 млн. евро.
Това показват последните данни на БНБ за платежния
баланс. Текущата и капиталова сметка през третия месец
от годината е положителна и е в размер на 88.8 млн. евро
при излишък от 16.5 млн. евро година по-рано. За периода
от януари до март текущата и капиталова сметка също е на
плюс - 887.6 млн. евро при излишък от 423.2 млн. евро за
първите три месеца на 2019-а. Дефицитът по текущата
сметка на страната се увеличи до 40 млн. евро през март
от 25,2 млн. евро през същия месец на предходната
година. За първото тримесечие текущата сметка е
положителна и нараства до 501.6 млн. евро при излишък
от 229.9 млн. евро за януари – март 2019 г. Що се отнася
до търговското салдо за март - то е отрицателно в размер
на 170.9 млн. евро при дефицит от 135.4 млн. евро за март
2019 г. За януари – март 2020 г. то отново отчита
отрицателна стойност в размер на 338.1 млн. евро (0.5% от
БВП) при дефицит от 347.1 млн. евро (0.6% от БВП) за
същия период на 2019 г. Според БНБ преките
чуждестранни инвестиции в страната намаляват през март
с 2,1 млн. евро при тяхно повишение от 106.9 млн. евро
през март 2019 г.

20.05.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.78615 BGN
1 GBP = 2.18443 BGN
Икономически показатели

март'18

40 млн. евро дефицит по текущата сметка
през март

Безработица: 8.9%, април 2020
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Чуждите компании свиха кредитирането за българските си дружества
Средствата, отпуснати от компаниите майки на дъщерните им дружества у нас намаляват четири
пъти за периода януари - март 2020 г. спрямо 12 месеца по-рано. Въпреки това те са един от
основните „виновници“ за положителните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за
първото тримесечие. Другата причина за това е сравнително високото ниво на реинвестираната
печалба у нас, която въпреки кризата, свързана с разпространението на Covid-19 пандемията в
Европа, е по-голяма от тази за същия период преди година, показват данните от БНБ. Като цяло
общите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са положителни за периода януари март и са в размер на 254.4 млн. евро при положителен поток от 106.9 млн. евро към март 2019 г.
economic.bg, 19 май 2020

НСИ: БВП с 2.4% ръст през първото тримесечие
През първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.4 на сто
спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.3 на сто спрямо четвъртото
тримесечие на 2019 г. според сезонни данни, показват експресни оценки на Националния
статистически институт. За първото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 25
146.2 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. е 21 481.0
млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление
(84.9 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 21 346.5 млн. лева. През първото
тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 3 649.8 млн. лв. и заема 14.5 на сто
относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително. През първото тримесечие на
2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. брутната добавена стойност нараства с 0.1 на сто.
24 часа, 18 май 2020

Безработицата в България тръгна нагоре през първото тримесечие
Безработицата в България е тръгнала нагоре през първото тримесечие на 2020 година след
настъпилата стагнация на пазара на труда заради коронавируса, показват данните на НСИ.
Въпреки че за първото тримесечие на годишна база безработицата намалява с 0,4 процентни
пункта, спрямо последното тримесечие се вижда повишение – с 0,5 пункта. След като
безработицата стигна поредно рекордно дъно в края на 2019 г. до 4,1%, то през първото
тримесечие на тази година показателят се повиши до 4,6%, вижда се от данните на националната
статистика. За януари – март броят на безработните е 148,9 хил., от които 86,0 хил. (57,8%) са
мъже и 62,9 хил. (42,2%) - жени. Безработицата сред висшистите продължава да намалява, става
ясно от данните. От всички безработни 11,2% са с висше образование при 15,4% миналата година.
Без работа са 39,1% от лицата с основно или по-ниско образование.
investor.bg, 18 май 2020

Вътрешното търсене ще се засили още през третото тримесечие
Нивото на дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция в България остава
най-ниското за държавите от региона на Централна и Източна Европа, които са извън еврозоната,
но са членки на ЕС. Това констатира тримесечният информационен материал на Асоциацията на
банките в България с основни акценти върху икономиката и банковия сектор в нашата страна от
януари до март. В края на периода върху икономиката на България вече започна да се усеща
влиянието на пандемията от COVID-19. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на
конвергенция се понижава до 0,15% в края на март от 0,18%, колкото бе към 31 декември 2019 г.
За сравнение, в края на март 2020г. процентът в Румъния е 4,56%, в Полша – 1,80%, в Унгария е
2,43%, в Хърватия – 0,96%, а в Чехия – 1,28%. В изпратената от Министерството на финансите в
края на април до Европейската комисия Конвергентна програма в рамките на „Европейски
семестър“, се посочва, че очакваният спад на БВП на България се предвижда да достигне 3%,
спрямо предходната прогноза за ръст от 3,3%.
investor.bg, 18 май 2020
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„УниКредит Булбанк“ очаква 7.8% спад на реалния БВП в България
Спад от 7.8% на реалния БВП в България през тази година, очаква главения икономист на
"УниКредит Булбанк" Кристофор Павлов. Това означава, че рецесията, предизвикана от
пандемията от коронавирус ще бъде по-остра от тази, предизвикана от световната финансова
криза през 2008 г. „Пандемията от коронавирус вероятно ще предизвика краткотрайна, но остра
рецесия тази година, последвана от силно и бързо възстановяване през идните години“, коментира
той. „Добрата новина е, че очакваме възстановяването да бъде много по-силно и бързо от
възстановяването след рецесията, предизвикана от световната финансова криза през 2008 г.“ –
добави Павлов. Най-засегнатите отрасли и дейности са туризмът и хотелиерството, автомобилната
индустрия – особено секторите, свързани с веригата на доставки, строителството, транспорта и
логистиката.
economic.bg, 15 май 2020

1317 лв. е средната заплата, отчете НСИ
Средната брутна месечна работна заплата за януари 2020 г. е 1 323 лв., за февруари - 1 308 лв., и за
март - 1 321 лева. През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 317 лв.
и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.3%. Икономическите дейности, в които е
регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ - с 12.1%, и „Създаване
и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.7%. Найзначително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и
развлечения“ - със 7.8%, „Други дейности“ - със 7.6%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ със 7.1%. През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.0%
спрямо първото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите
дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 20.6%, „Образование“ - с 12.5%, и „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 10.4%.
Банкеръ, 15 май 2020

ЕБВР очаква 5% спад на българската икономика през 2020 г.
Икономиката на България ще се свие с 5% през тази година заради причинената от коронавируса
криза, прогнозира Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Банката очаква бързо
възстановяване и ръст на брутния вътрешен продукт на страната ни от 4 на сто през 2021 г.,
посочва се в актуализираната и макроикономическа прогноза. Очакванията на ЕБВР за
икономическия спад през тази година са по-оптимистични в сравнение с прогнозата на
Европейската комисия (ЕК) - -7,2% за тази година. Банката обаче е по-песимистично настроена в
сравнение със Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ), които прогнозират спад
от, съответно, 3,7% и 4% за тази година. В последното издание на Регионалните икономически
перспективи на ЕБВР се посочва, че „значителният спад в потреблението на услуги и стоки за
дълготрайна употреба ще засегне особено малките и средните предприятия“. Спадът на търсенето
ще има най-силен ефект върху българската икономика, тъй като търговията на дребно и други
пряко засегнати услуги представляват почти 25 на сто от БВП. Забавянето на износа на стоки, като
се има предвид по-ниското търсене в световен мащаб, и отлагането на инвестициите на фона на
повишената несигурност и мечите пазарни настроения ще се отразят и върху икономиката.
investor.bg, 14 май 2020

Износът на български стоки за трети страни намалява през първото
тримесечие
През първите три месеца на тази година износът на български стоки за трети страни намалява с
2,7% в сравнение с година по-рано и е на стойност 4,809 млрд. лева. Основни търговски партньори
на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, САЩ, Сърбия, Руската федерация и
Северна Македония, които формират 51,9% от износа за трети страни. Само през март експортът
за трети страни намалява с 8% на годишна база и достига 1,509 млрд. лева. От януари до март при
експорта за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, найголям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и
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восъци от животински и растителен произход“ (54,6%) и „Храни и живи животни“ (41,8%). Найголям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30,8%).
Вносът на стоки през първото тримесечие намалява с 1,1% в сравнение със същия период на 2019
г. и е на стойност 6,023 млрд. лева (по цени CIF), като най-голям е стойностният обем на стоките,
внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. Само през март импортът намалява с 1,7%
спрямо година по-рано и е в размер на 1,815 млрд. лeвa.
investor.bg, 14 май 2020

Износът на български стоки за ЕС нараства през първите два месеца на
2020 г.
През първите два месеца на тази година износът на България за европейските партньори нараства
с 4,3% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 6,377 млрд. лева, се разбира от
предварителните данни на НСИ. Експортът е насочен към Германия, Румъния, Италия, Гърция,
Белгия и Франция, които формират 70,3% от износа за държавите - членки на ЕС. Само за
февруари той се увеличава с 4,1% на годишна база и е в размер на 3,175 млрд. лева. При износа на
България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари и
февруари най-голям ръст, в сравнение с година по-рано, е отбелязан в секторите „Безалкохолни и
алкохолни напитки и тютюн“ (44,4%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен
произход“ (32%). Най-голям спад има в изнесените стоки от сектор „Храни и живи животни“
(11,6%). Вносът от ЕС през периода януари - февруари расте с 3,2% в сравнение със същия период
на 2019 г. и достига 6,294 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките,
внесени от Германия, Румъния, Италия Гърция и Унгария. Само през февруари импортът от
държавите - членки на ЕС, се увеличава с 1,4% на годишна база и е в размер на 3,207 млрд. лева.
При вноса от европейските страни през първите два месеца на тази година в сравнение със същия
период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива,
масла и подобни продукти“ (101,7%). Намаление се наблюдава единствено в сектор
„Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (48,1%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС от януари до февруари е
положително и е на стойност 83,1 млн. лева.
investor.bg, 14 май 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на етерични масла", по
Приходи от продажби за 2018 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Есетере България ЕООД
Гален-Н ЕООД
Еньо Бончев Продакшън ООД
Робертет България ЕООД
Дамасцена ЕООД
Биоланд България ЕООД
Интермед 1 ЕООД
Българска роза АД
Катеко ООД
Берже Тракия ЕООД

Град
Добрич
София
София
Долно Сахране
Скобелево (СЗ)
Пловдив
София
Карлово
Пловдив
Пловдив

Приходи от продажби
(хил. лв.)
2017
2018
30 977
62 333
22 210
27 505
14 162
15 624
8 639
11 678
13 365
8 592
6 981
7 019
10 279
6 930
6 778
6 902
4 589
4 726
2 207
3 543

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

investor.bg, 15 май 2020

КФН отписва НУРТС като емитент на
ценни книжа

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

721 845.23

Standard

1 740 843.86

АДСИЦ

643 287.19

Регулиран пазар общо

4 098 062.24

BGREIT: 21.04.2020 – 19.05.2020
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125.0
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Стартиралата днес процедура по увеличение на капитала
на "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) с до 200 млн. лв.
на Българската фондова борса не предизвика сериозен
инвеститорски интерес, а борсовите участници се оказаха
неподготвени за сделки на 0,0005 лв. (0,05 стотинки),
каквито се сключиха в началото на днешната търговска
сесия с правата от увеличението на капитала на „Първа
инвестиционна банка“ АД. В първия ден на търговия с
правата, даващи възможност да се запишат от новите
акции, сделките стартираха от 0.05 стотинки, като
достигнаха най-високо ниво 1 ст. Оказа се, обаче че на тази
цена оферти могат да въвеждат само брокерите, а хилядите
клиенти с платформи към инвестиционните посредници
мога да въвеждат най-малкото 0,001 лв. за право (0,1 ст.),
което е двойно повече. Неподготвени се оказаха и уеб
страниците, следящи борсовата търговия, като някои
закръглиха нагоре към 0,001 лв., а други надолу към 0,000
лв. Така изглеждаше, че купувачът е получил правата
безплатно. Като изключим комисионата за сделката,
разбира се.

БФБ-София
Седмичен оборот
11 - 15 май 2020 г.
Пазар

21.04

Търговията с права за увеличението на
капитала на ПИБ стартира със слаб
интерес

BGBX40: 21.04.2020 – 19.05.2020
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Комисията за финансов надзор (КФН) е решила на
последното си заседание да отпише „НУРТС България“
ЕАД като емитент на ценни книжа от регистъра на
SOFIX: 21.04.2020 – 19.05.2020
публичните дружества. Финансовият регулатор отписва и
460
емисия
корпоративни
облигации,
издадени
от
450
дружеството, в размер на 40 000 броя обикновени,
440
корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни,
430
неконвертируеми, свободнопрехвърляеми и обезпечени
420
облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, посочва
410
се в решенията на Комисията. Решението е взето след
400
подадено в края на март заявление от „НУРТС България“
за отписване. Дружеството е представило документи,
според които задълженията му по емисията облигации са
напълно погасени и книжата са дерегистрирани от Централния депозитар. „НУРТС България“ е
учредено през 2010 г. Дейността му е свързана с излъчване и пренос на телевизионни и
радиопрограми. Компанията беше избрана да осъществи цифровизацията на тв програмите.
Дружеството беше придобито от БТК в сделка, обявена през 2014 г. и финализирана година покъсно.
investor.bg, 15 май 2020
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Финансовото министерство с нов опит да събуди търговията със „спящи
акции“
Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за уреждане на
отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния
регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД, уреждащ сметките за "спящи акции".
Крайният срок за мнения и предложения е 14 юни 2020 г. Това е пореден опит казусът да бъде
разрешен чрез законови промени.
Основната идея е в рамките на 1 година след обнародване на законопроекта собствениците на
такива акции да се обърнат към инвестиционните посредници, за да обновят своите данни и да
прехвърлят ценните си книжа.
По-конкретно те трябва да предприемат действия по прехвърлянето на ценните им книжа от лични
сметки в „Регистър А“ към подсметки при инвестиционен посредник - в „Регистър Б“.
Разходите за притежателите на “спящи акции” ще бъдат сведени до минимум, тъй като се предлага
"Централен депозитар" АД, "Българска фондова борса" АД и инвестиционните посредници да
освободят операциите с тези акции от такси и комисионни, става ясно от мотивите към
законопроекта.
След изтичане на срока от 1 година за задължителното прехвърляне на допуснатите до търговия на
регулиран пазар акции в клиентски подсметки на лицата, се предлага акциите на публични
дружества от масовата приватизация, дефинирани като "спящи“, които не са прехвърлени по
клиентски подсметки към инвестиционен посредник в "Регистър Б“, да се прехвърлят в специално
създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу прехвърлените във фонда "спящи акции“ се
предлага лицата да получат дялове от този специално създаден фонд, равностойни на
притежаваните от тях книжа. Лицата, които са получили дялове, ще имат възможност в рамките на
5 години да поискат от фонда обратно изкупуване на получените дялове, но не по-рано от
изтичане на 1 година от разпределянето на дяловете им, или да останат дялопритежатели.
След изтичане на 5-годишния срок, за лицата, които не са заявили, че остават дялопритежатели и
не са заявили обратно изкупуване, ще бъде определена паричната равностойност на дяловете им и
ще имат възможност в допълнителен 5 годишен срок да получат определената парична
равностойност. Ако не предприемат действия и в допълнителния 5-годишен срок, средствата ще
бъдат внесени в държавния бюджет.
От мотивите към законопроекта става ясно още, че се предлагат мерки и по отношение на акциите
от масовата приватизация, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар. Предлага се с
цел активизиране на акционерите те да се идентифицират за актуализация на данните пред
инвестиционен посредник или пред "Централен депозитар" АД. В случай, че не го направят в
рамките на 1 година, се предлага акциите да се прехвърлят в портфейл, управляван от
управляващо дружество, с цел съхранение и управление за срок от 5 години.
След изтичане на 5-годишния срок, ако лицата не са се свързали с управляващото дружество, се
предлага то да бъде задължено да продаде тези акции, за които акционерите не са се
идентифицирали. След продажбата им управляващото дружество прехвърля паричната
равностойност на акциите по специална парична сметка, средствата по която са на разположение
на лицата в срок от още 5 години, след което се предлага неполучените парични средства да бъдат
прехвърлени в държавния бюджет.
investor.bg, 14 май 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

„Български пощи“ преговаря за
разширяване на застрахователната
дейност
В момента се водят преговори „Български пощи“
да разширят обема на предлаганите от тях услуги в
клоновата си мрежа и да започнат да предлагат
застрахователни и финансови услуги, съобщи днес
в интервю за БНТ министърът на транспорта Росен
Желязков. „Те имат капацитет да развиват и други
услуги,
като
това
стана
ясно
покрай
разпространението
на печатните
издания“,
допълни той. Според Желязков допълнителните
услуги ще са от полза както за персонала, който ще
получава бонуси, така и за клиентите.От
транспортното министерство и от пощенското
дружество коментираха, че разговорите все още са
на много ранен етап и когато има официална
информация, то тя ще бъде публично обявена. В
средата на 2018 г. "Български пощи" обяви, че
стартира партньорство със застрахователната
компания "Лев инс" за сключване на полици за
задължителната
застраховка
„Гражданска
отговорност“. От изказването на министъра, както
и от отговорите на неговото ведомство и на
засегнатото дружество не става ясно дали пощите
ще кандидатстват за застрахователен лиценз пред
КФН или ще разширят партньорството си и с
други застрахователни компании, на които ще се
явяват посредник при продажбите на полици.
Припомняме, че през ноември 2019 г. се появи
идеята "Български пощи" да разпространява
печатните издания в страната. Официалното
решение на правителството за това беше взето в
края на февруари 2020 г. И така от 1 март
държавното
дружество
е
единственият
разпространител на вестници и списания в
България, след като монополистът на пазара
"Национална дистрибуция" прекрати дейност.
economic.bg, 20 май 2020

БДЖ влага над 4 млн. лв. в ремонт на
теснолинейни локомотиви
„БДЖ-Пътнически превози“ (БДЖ-ПП) обяви
обществена поръчка за модернизация на дизелхидравличните си локомотиви, серия 77, както и за
обучение на 5 машинисти и 5 души ремонтен
персонал за тях. Прогнозната стойност на
поръчката е 4.03 млн. лв. Модернизацията включва
замяната на дизеловите двигатели на машините с
нови, които трябва да са с мощност над 820 кВт и с

Бъдещето
на
Централната
минерална баня в София се крие в
поредния конкурс
Общинското предприятие "Софпроект"
се е заело със задачата бившата
Централна минерална баня в София да
стане част от живота на софиянци. То
обяви началото на една oтворена
покана за изработване на концепция за
развитие на северното и източно крило
на сградата. Процедурата е отворена за
участие и за български, и за
чуждестранни кандидати, както и за
обединения, които искат да разработят
и представят аргументирана концепция
за правилното и оптимално използване
на двете крила на Банята.
Банкеръ, 18 май 2020

"Дитсманн
Енергоремонт"
ще
обнови трите блока на ТЕЦ "Варна"
за 11.5 млн. лв.
Компанията за ремонт на енергийни
съоръжения "Дитсманн Енергоремонт
холдинг" е избрана за изпълнител на
ключов проект в ТЕЦ "Варна".
Дружеството, което преди три години
стана част от нидерландската група
Dietsmann,
ще
ремонтира
трите
енергийни блока на притежаваната от
почетния лидер на ДПС Ахмед Доган
централа. Договорът е на стойност 11.5
млн. лв. и е спечелен в конкуренция с
друго българско обединение.
Капитал, 18 май 2020

Италианската „Бонати“ изгради
базата си за „Балкански поток“
Офисите и техниката на италианската
фирма
„Бонати“,
която
прави
„Балкански
поток“,
вече
са
разположени в бившето поделение на
Транспортни
войски
в
Горна
Оряховица. В момента фирмата се
подготвя за началото на активното
строителство, което се очаква да
започне до десетина дни. Италианците
трябва да изградят трасето от Летница
до Попово.
Борба, 15 май 2020
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ниво на емисии Евро 5. Ще бъде заменена цялата електрическа инсталация на локомотивите с
нова, за да се избегне възникването на пожари. Предвидена е и подмяна на цялото осветление с
LED, монтиране на климатици, замяна на контролните уреди и скоростомерна инсталация със
съвременни, монтиране на камери и пр. Изискванията към скоростомерната инсталация е да
съхранява данни за скорост на движение, изминато разстояние, престой и пр. в течение на 60
календарни дни. Крайният срок за получаване на оферти е 11 юни, а отварянето им ще е на
следващия ден. БДЖ-ПП разполага с 4 теснолинейни локомотива, серия 77.
economic.bg, 20 май 2020

"Атаро клима" пусна умната си фабрика за 10 млн. евро край Пловдив
"Атаро клима" инвестира 10 млн. евро в нова индустриална мощност край Пловдив. Според
нейните създатели това е първата в България металообработваща умна фабрика (smart factory),
която работи без хора. "Пуснахме я в действие в началото на 2020 г., но все още сме далеч от
достигането на пълния й капацитет за обработка на около 6000 - 8000 тона листова ламарина
годишно", каза пред "Капитал" управителят на компанията Христо Рогачев. "Атаро клима" е
семейна компания, специализирана в бизнеса с инсталации за отопление, вентилация и
климатизация. Целта на новата инвестиция е да се затвори инвестиционен кръг, който да
гарантира висока конкурентоспособност за следващите 15-20 години и свиване на разходите. В
момента например в "Атаро клима" работят 650 души, като в самото производство са заети около
200 души.
Капитал, 20 май 2020

„Бекстон” ООД изгражда край Лясковец база за преработка на руини
Отпадъци от стари сгради и съоръжения ще се оползотворяват наново в строителството.
Съоръжение за мелене на останките изгражда край Лясковец фирмата „Бекстон“ ООД, разбра
„Борба“. Руините ще бъдат използвани наново в сферата на строителството. Регионалната
екоинспекция е дала одобрение на един от най-интересните проекти напоследък, които
допринасят и за облагородяване на пространствата в градове и села, където разпадащите се сгради
представляват грозна картина. Суровината за работата на инсталацията ще бъдат неопасни
отпадъци от тях. Инсталацията ще позволява гъвкаво производство чрез подбиране на различни
модули и настройки на трошачките. В крайна сметка от тях ще излиза фракция с различна
големина на зърната за бетони, разтвори и пясък за строителни цели. По-едрите отломки пък ще
отиват за насипи и легла за пътища.
Борба, 18 май 2020
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АНАЛИЗИ

България е лидер в ЕС по ръст на доставките на бензин, газ и дизел през
март
Доставките на керосин у нас и в ЕС намаляват чувствително заради спирането на
голяма част от полетите
Вносът на керосин в България се срива с 57,1% през март спрямо февруари заради
спирането на масовото придвижване на хора във връзка с коронавируса, показват данните
на европейската статистическа служба Евростат. По този показател страната ни е на второ
място в ЕС.
Първа е Румъния с 87% спад на вноса на керосин. След нас е Швеция с 56,8% понижение
на доставките на керосин, а четвърта е Италия с 52%.
Като цяло в ЕС доставките на керосин намаляват с 26,7%.
Същевременно в България се увеличават доставките на мазут през третия месец на
годината – над два пъти и половина. Лидер по доставки на мазут е Дания с трикратен ръст.
Трета е Швеция с увеличение от 75 на сто. Ръстът средно за ЕС е само 5%.
Доставките на газ и дизел в България през март спрямо февруари нарастват с една трета,
което е най-много в ЕС. Средно в блока ръстът е 0,6%. При доставките на бензин
увеличението за България е с почти 40% - също най-голямо в ЕС, при намаление средно за
Съюза от почти 15%.
Силни спадове в Италия
Мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 се различаваха между
държавите членки на ЕС по техния график и тежест. Първата държава от ЕС, която
наложи строги национални мерки, беше Италия, а последиците са особено очевидни в
нейните данни, подчертават от Евростат.
През март 2020 г. доставките на бензин спаднаха в почти всички страни от ЕС. В някои
случаи те достигат рекорден минимум. Най-голямо намаление в количествата се
наблюдава в Италия (-40%), Испания (-33%) и Франция (-20%).
Доставките на газ/дизелово гориво намаляват най-силно в Италия (-26%) и Испания (11%). По същия начин доставките на пропан-бутан намаляват с 27% в Италия, където се
използва широко като транспортно гориво.
Потреблението на суров петрол от рафинериите също намалява
Потреблението на суров петрол в рафинериите в ЕС се е понижило с 5% в сравнение с
февруари, като най-големите спадове са наблюдавани във Франция (-31%) и Италия (24%). В сравнение със средната стойност за март през последното десетилетие
потреблението на суров нефт в рафинериите пада в тези две страни съответно с 58% и с
33%.
investor.bg, 18 май 2020
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 OFFICE INVESTMENTS & WORKSPACE FORUM 2020
КОГА: 11 юни 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: Sofia Event Center, София

 ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ (LEAN
PROJECT MANAGEMENT)
КОГА: 27 юни 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: Саймикс APICS Premier Channel Partner

 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

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“
КОГА: 29 юли - 12 август 2020, 18:30 - 21:30 ч.
КЪДЕ: Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет. 4, София, Бул. "Шипченски проход" 63,
индустриална сграда Електроника

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. ВЗЕМАНЕ НА КЛЮЧОВИ
РЕШЕНИЯ“
КОГА: 1 септември 2020, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 EMPLOYER BRANDING CONFERENCE – MOST WANTED 2020
КОГА: 7 октомври 2020, 09:30 - 17:00 ч.
КЪДЕ: Интер Експо Център, София

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА
КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: София
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