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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 

 

 

04 юни 2020 г. 

Брой 22 (409), Година 9 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Създаването на Държавна петролна 

компания мина на първо четене 

Единодушно депутатите в комисията по енергетика към 

Народното събрание приеха на първо четене 

законопроекта за създаването на "Държавна петролна 

компания". Законопроектът бе набързо приет от 

правителството без обществено обсъждане и оценка на 

въздействието и скоростно внесен в Народното събрание. 

Предвижда се Държавната петролна компания да поеме 

управлението на петролните бази на държавния резерв, да 

ги експлоатира като данъчни складове и да изгради верига 

държавни бензиностанции. Законопроектът беше 

представен от Лилия Иванова - заместник-министър на 

икономиката, в чиито ресор ще попадне новата компания. 

Тя обаче не успя да отговори конкретно почти на нито 

един въпрос, зададен от депутатите, които се 

интересуваха за финансирането и възвръщаемостта на 

инвестициите. Преди дни министърът на икономиката 

Емил Караниколов обяви, че за търговската дейност ДПК 

ще търси заеми и публично-частно партньорство. 

Предвижда се тази дейност да се извършва от търговско 

дружество към ДПК, което няма да е 100% държавно. 

Днес стана ясно, че новите данъчни складове също може 

да са собственост на търговско дружество. 

Сега, 03 юни 2020 

Военното министерство изкара на пазара 

десетки имоти 

Военното министерство обяви за продан 21 ненужни 

имоти на обща стойност над 15 млн. лева. Те ще бъдат 

продадени на търгове с тайно наддаване, като за всеки от 

тях е обявена първоначална цена. Имотите са в Самоков, 

Петрич, Стара Загора и други. Военното министерство 

разполага с над 1000 имоти с отпаднала необходимост, 

които генерират милиони разходи само за охрана. 

Въпреки това част от тях продължават да бъдат 

разграбвани и да се рушат. Военното министерство 

трудно успява да продаде неапетитни имоти, но към 

някои от по-привлекателните имоти в София и край 

морето има засилен интерес. През годините заменките и 

продажбите на МО предизвикваха съмнения за далавери. 

Част от тях минаха и през прокуратурата, която обаче 

традиционно не проявява голяма успеваемост при тези 
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разследвания. В разгара на епидемията от коронавирус вицепремиерът и военен министър 

Красимир Каракачанов съобщи, че вече има график за продажба на 158 имота, а се ускорява и 

продажбата на ненужната техника. Така МО планира да компенсира разходите около пандемията с 

повече приходи от продажбата на имоти с отпаднала необходимост, въоръжение и друга техника. 

По-рано тази година Каракачанов съобщи, че по негово време са продавани най-малко имоти, след 

като депутати от "Атака" го атакуваха за неизгодни сделки по морето. През март тази година 

Каракачанов каза, че за 2 години и 10 месеца са продадени 10 имота, от които една част са 

подготвени от служебното и предишното правителство. Миналата седмица MO продаде бившия 

хранителен блок на Военноморските сили в Балчик за близо 290 хиляди лева. 

mediapool.bg, 02 юни 2020 

Имот 70 дка в лесопарк "Росенец" се продава за 45.2 млн. лв. 

Парцел от близо 70 дка с няколко изоставени сгради за почивни станции се продава отново от 

частен съдебен изпълнител. Имотът се намира в лесопарк "Росенец" край Бургас, в близост до 

т.нар. морски сарай на Ахмед Доган, а началната цена е 45.2 млн. лв. с ДДС. Същият имот се 

предлагаше и преди година, като исканата тогава сума беше значително по-висока - малко над 58 

млн. лв., а купувачи нямаше. Сега търгът е подновен по искане на община Бургас, а длъжникът е 

неработещо дружество с испанска собственост. Имотът се намира на юг от Бургас и е с площ 69 

344 кв.м, като в него има изградени няколко малки хотелски и обслужващи сгради, които обаче 

отдавна не работят. Според обявата на съдебния изпълнител Станимира Николова на север 

парцелът излиза на морето и до него има път, но голяма част от самото място е обрасло и трудно 

проходимо. Публичната продан на практика ще започне на 16 юни и ще продължи един месец, 

като отварянето на евентуални предложения е насрочено за 17 юли сутринта. Взискател по 

изпълнителното дело е община Бургас, която преди година имаше да взема около 500 хил. лв. за 

данъци и такси от собственика "Атиа резорт". Върху имота има и две ипотеки от 2012 г. за 

отпуснати кредити от Banco CAM и Bankia. 

Капитал, 29 май 2020 

Телефонната палата на Божков е със запор. Законен, но заради много 

дребна сума 

В сряда сутринта укриващият се в Дубай Васил Божков, на когото са повдигнати множество 

обвинения, публикува части от постановление, с което е запорирана Телефонната палата в София. 

Той купи имота от БТК през 2017 г. за 33.9 млн. лв. през компанията "НГ пропърти", която е 

еднолична собственост на "Ню геймс" - дружеството, което държеше лиценза за "Националната 

лотария" и от което сега държавата търси стотици милиони заради неплатени хазартни такси. 

Тогава новият собственик обяви, че планът му е сградата да бъде превърната в музей. "Направена 

е възбрана върху Телефонната палата за невнесен ДДС. От евентуалните бъдещи приходи от 

продажба на билети от все още несъществуващия и вече запориран музей", твърди сега Божков в 

свой фейсбук статус. Според него това е пример за нарушаване на закона от страна на 

институциите. От публикуваните откъси на постановлението за запор, което е наложено от 

държавен съдебен изпълнител по искане на Националната агенция за приходите още през 

февруари, става ясно, че данъчните претендират за вземане от 135 хил. лв., от които 20 хил. лв. са 

лихви.  

Капитал, 28 май 2020 

mailto:office@kpo.bg
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Приходите от корпоративния данък 

намаляха с 48% 
Приходите от корпоративния данък намаляха с 48%. 

Презапасяването с храни, тоалетна хартия и препарати за 

почистване през първите дни на извънредното положение 

доведе до ръст на приходите от ДДС, въпреки затварянето 

на ресторантите и моловете. През април фирмите внасят 

ДДС-то за продажбите, реализирани през месец март. 

Приходите в държавната хазна от ДДС от сделки в 

страната през април са 522 млн. лв., като са с 1,5%, или с 8 

млн. лв. повече от същия месец на миналата година. 

Приходите от ДДС от внос през април обаче намаляват 

със 78 млн. лв. на годишна база до 265 млн. лв. Причината 

за това са затрудненията в международните превози през 

март, което забави доставките на редица стоки и 

материали. В резултат общите приходи от ДДС през април 

са 788 млн. лв., което е спад с 8%, или със 70 млн. лв. 

спрямо същия месец на миналата година. През април най-

голям е спадът на приходите от корпоративния данък. В 

хазната от този данък за месец са влезли 289 млн. лв., 

което е спад с 48% на годишна база. До 15 април фирмите 

внасят авансовия данък върху печалбата си за първите три 

месеца на годината. Намалението от 48% е показателно не 

за финансовите резултати на бизнеса през първото 

тримесечие, а за очакванията им за печалбата през цялата 

2020 г. 

Труд, 03 юни 2020 

С над 1 млрд. лв. са паднали данъчните 

приходи към края на май 
Пандемията COVID-19 е орязала с над 1 млрд. лв. 

данъчните приходи в бюджета, показват предварителните 

оценки на финансовото министерство за месец май. В края 

на май в хазната са влезли 17.616 млрд. лв., докато преди 

година са били 18.719 млрд. лв. От данъци, такси, 

комисиони и наеми държавата е събрала с 1.463 млрд. лв. 

по-малко в сравнение с година преди това. Конкретни 

данни по отделните приходни пера на бюджета за май ще 

се появят след месец, но от финансовото министерство 

подчертават, че забавяне има при всички основни видове 

данъци. Причините са от една страна, намалялото 

потребление и свиването на различни бизнеси след 

въведеното извънредно положение заради коронавируса от 

средата март, а от друга - изтеглените срокове за 

деклариране и плащане на част от подоходните данъци (за 

ЕТ и земеделски производители), на корпоративния данък 

и на местните данъци и такси за 30 юни. Очаква се 

негативната тенденция да продължи и през следващите 

няколко месеца, посочват от МФ.  

Сега, 02 юни 2020 

03.06.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.75034 BGN 

1 GBP = 2.19551 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.06.2020  

 

ПЧИ: -2.1 млн. EUR, март 2020 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към март 

2020, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 8.9%, април 2020 
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Официалната безработица намалява за втора поредна седмица 
Новите безработни през миналата седмица са били с близо 2000 по-малко от започналите работа 

хора. Това става ясно от експресните данни на НСИ на база информация от Агенцията по 

заетостта. Продължава и дори засилва тенденцията, която започна в седмицата от 18 до 24 май за 

спад на безработицата след премахването на ограниченията покрай коронавируса. Постъпилите на 

работа са общо 6523 души, новите безработни са 4682, което е най-ниският резултат, откакто НСИ 

подава подобна статистика (3 февруари 2020 г.). Очакванията са, че тенденцията за възстановяване 

на заетостта ще продължи и през тази седмица, след като повечето от дейностите на закрито вече 

са разрешени. Това показва, че промяната на пазара на труда не е в резултат на новоразкрити 

работни места, а е продиктувана от връщането на работа на голяма част от работниците в 

затворените досега обекти. От данните на статистическия институт се вижда, че за разлика от по-

предишната седмица (18 до 24 май) през миналата е имало само пет области, в които безработните 

продължават да са повече от наетите. Това са Враца, Ловеч, Перник, Разград и Сливен. 

Капитал, 02 юни 2020 

 

Цените в промишлеността през април паднаха с 4,3% за една година  
Общият индекс на цените на производител през април намалява с 2,5% в сравнение с март и с 

4,3% спрямо година по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 

Спад е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - 

с 3,9%, в преработващата промишленост - с 2,2%, и в добивната промишленост - с 1,1%. В 

преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при обработката на 

кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм, производството на хартия, 

картон и изделия от хартия и картон - по 0,8%, и производството на изделия от каучук и пластмаси 

- с 0,6%. По-голямо увеличение на цените е регистрирано при производството на химични 

продукти - с 1,7%, при производството на напитки и при производството на основни метали - по 

0,8%. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 6,2%, и в добивната 

промишленост - с 4,8%, а увеличение се наблюдава при производството и разпределението на 

електрическа и топлоенергия и газ - с 1,6%. 

investor.bg, 01 юни 2020 

Брутният външен дълг на страната е 33.5 млрд. евро 
Брутният външен дълг на България в края на март е 33.49 млрд. евро, което е с 576.2 млн. евро по-

малко в сравнение с края на миналата година. На годишна база дългът намалява със 738.3 млн. 

евро (2.2%), сочат последните данни на БНБ. В края на март дългосрочните задължения възлизат 

на 25.7 млрд. евро, като нарастват с 58.1 млн. евро спрямо края на 2019 г. Дългосрочният дълг се 

понижава със 197 млн. евро спрямо март 2019 г. Краткосрочните задължения възлизат на 7790 

млн. евро и намаляват с 634.3 млн. евро (7.5%) спрямо края на 2019-а. На годишна база 

краткосрочният външен дълг отчита спад с 541.3 млн. евро или с 6.5 на сто. Брутният външен дълг 

на сектор "Държавно управление" в края на март е 5375.5 млн. евро. Спрямо края на миналата 

година той намалява с 52 млн. евро. Външните задължения на сектора се понижават с 62.1 млн. 

евро спрямо година по-рано. Статистиката показва още, че външните задължения на сектор 

"Банки" са 4326.8 млн. евро, понижавайки се с 11.7 на сто до 574.6 млн. евро спрямо края на 2019 

г. Дългът на банките намалява с 291.9 млн. евро (6.3%) спрямо март 2019-а. БНБ отчита, че 

нетният външен дълг в края на март е отрицателен - 3099.2 млн. евро, като намалява с 938.1 млн. 

евро (43.4%) спрямо края на 2019 г. Понижението се дължи както на намалението на брутния 

външен дълг, така и на увеличението на брутните външни активи. Нетният външен дълг намалява 

с 1422.2 млн. евро (84.8%) спрямо година по-рано. 

Банкеръ, 29 май 2020 

Над 10 000 безработни ще получат обезщетенията си за април на 29 май 
Националният осигурителен институт ще изплати 4,925 милиона лева на 10 817 безработни лица. 

Те получават паричните си обезщетения за безработица за месец април, отпуснати преди и след 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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обявяване на извънредното положение на 13 март. Това е втората дата през този месец за плащане 

на обезщетения, съобщават от НОИ. На 15 май бяха изплатени сумите за 124 011 безработни лица. 

Общата сума от двете плащания възлиза на 60,85 милиона лева. Подадените заявления за 

отпускане на парични обезщетения за безработица през март бяха 16 908, а през април нараснаха 

до 68 151. Поради това увеличение по изключение НОИ предвиди две дати през този месец за този 

вид плащания. По сметките на лицата сумите ще постъпят утре - 29 май. 

Банкеръ, 29 май 2020 

Домакинствата държат близо 57 млрд. лв. на депозит в банките 
В края на април депозитите на домакинствата и нетърговските дружества възлизат на 56.714 млрд. 

лева. Те се увеличават със 7.6 на сто спрямо година по-рано, отбелязвайки 7.2% годишен ръст през 

март, показват последните данни на БНБ. Ситуацията е повече от любопитна, защото въпреки 

кризата около коронавируса, близките до 0% лихви и поскъпването на стоки и услуги, българинът 

продължава да трупа пари в банките. Статистиката показва също, че към четвъртия месец на 

годината и депозитите на неправителствения сектор нарастват - с 8.1 на сто за година до 85.814 

млрд. лева. Влоговете на нефинансовите предприятия пък са в размер на 25.826 млрд. лв. в края на 

април, като на годишна база те се увеличават двуцифрено - с 10.8 процента. Единствено 

депозитите на финансовите предприятия намаляват с 3.5% в сравнение със същия месец на 

миналата година, като в края на април достигат 3.274 млрд. лева. Нетните вътрешни активи са 

65.049 млрд. лв и се увеличават с 10.5% спрямо година по-рано. В края на четвъртия месец от 

годината основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 64.358 млрд. лв. и нараства 

спрямо април 2019 г. с 9 на сто, при 11.2% годишно увеличение през март. 

Дневник, 28 май 2020 

57% от фирмите със спад на приходи 
57,6% от фирмите в България са отчели намаление на приходите от продажби на стоки и услуги 

през април в сравнение с март. За 32,1% от тях не е имало промяна в приходите и само 9,2% са 

отчели увеличение. Това гласят данни от специална анкета на НСИ, направена сред 3770 фирми. 

Трябва да се има предвид обаче, че въпросът е бил дали отчитат намаление на приходите в 

сравнение с март. Тогава НСИ направи същата анкета и 53,5% от анкетираните отчетоха спад на 

приходите през март в сравнение с февруари. Най-голям спад на приходите през април отчитат в 

сектора на културата, спорта и развлеченията - 67,9% от фирмите в него имат намалели в 

сравнение с март приходи. Строителството и търговията с недвижими имоти се справят 

сравнително добре - съответно 43,2 и 42,1% от фирмите в тези сектори се оплакват от намалели 

приходи. Те обаче бяха ударени много сериозно през март. През април като цяло бизнесът чувства 

малко по-голям оптимизъм по отношение на запазването на дейността на фирмите в сравнение с 

предния месец. През март 73% от мениджърите са предвиждали да могат да запазят персонала си 

непроменен, докато през април така смятат 80% от тях. Преди месец 25% от фирмите са се готвели 

да правят съкращения, докато сега това възнамеряват да направят само 17% от тях. 

24 часа, 28 май 2020 

Кофас: 30% е спадът в сектора на услугите в България за първото 

тримесечие 
За първите три месеца от годината България отчита спад в сектора на услугите от близо 30%. 

Ръстът на БВП на страната е едва 0,3%. Това става ясно думите на Грегорж Шилевич, регионален 

икономист на Кофас груп. Според данните на компанията производствения сектор регистрира 

спад от 7%, а след него следват и продажбите на дребно, промишлеността и потребителските 

стоки. Едни от последните места страната ни заема по готовността за отговор на здравната система 

в подобни кризисни ситуации, като над 8% от БВП са разходите ни за здравеопазване, се казва в 

съобщението от компанията. Процес на постепенно възстановяване на икономиките или втора 

вълна на вируса са основните два сценария, твърди още Грегорж Шилевич. Според първия, базов 

сценарий, се очаква внимателно и постепенно съживяване на бизнеса от края на месец май 

нататък, а възстановяването ще дойде през третото и четвърто тримесечие на годината. При 

mailto:office@kpo.bg
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рисков сценарий обаче се очаква втора вълна на заразата през есента, което ще донесе 

допълнителни карантинни мерки, а това ще има доста по-дълъг негативен ефект върху бизнеса в 

световен мащаб. Съответно, възстановяването ще дойде доста по-бавно. По думите на Шилевич 

несъмнено пандемията ще повлияе върху повишаването на безработицата в голяма част от 

държавите в Централна и Източна Европа, като най-силно засегнати ще бъдат Румъния и Хърватия 

с над 10%. Спадът на БВП се очаква да бъде най-голям в Словакия – 5,4% през първото 

тримесечие, в сравнение с 3,3% общо за ЕС. 

investor.bg, 28 май 2020 

Рейтинг 10 Топ фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Производство на етерични масла", 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 Есетере България ЕООД Добрич 20 015 44 218 

2 Дамасцена ЕООД Скобелево - СЗ 26 723 26 062 

3 Еньо Бончев Продакшън ООД София 14 585 17 777 

4 Гален-Н ЕООД София 13 076 17 228 

5 Интермед 1 ЕООД София 13 617 15 870 

6 Българска роза АД Карлово 8 559 8 585 

7 Робертет България ЕООД Долно Сахране 9 276 7 879 

8 Биоланд България ЕООД Пловдив 4 198 4 562 

9 Бул Фито Ойлс АД София 3 263 4 383 

10 СЕБАТ ООД Тъжа 3 741 4 210 

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

 

„Денят за акции“ ще бъде на 25 юни 
Българска фондова борса съобщава, че на 25 юни ще се 

проведе инициативата „Ден за акции". Тя се организира от 

Българска фондова борса и Централен депозитар като 

предстои нейното шесто издание. „Денят за акции" има за 

цел да стимулира активното участие на индивидуалните 

инвеститори на капиталовия пазар, да подобри 

инвестиционната култура и увеличи знанието за 

финансовите инструменти в България. 

„Инициативата се наложи и особено в настоящата 

ситуация се очаква с още по-голямо нетърпение от 

индивидуалните инвеститори в страната ни. „Денят за 

акции" е катализатор на тяхната активност и роля на 

финансовите пазари. Очакванията ни за тазгодишното 

издание е да бъдат реализирани поне 3 пъти по-голям брой 

сделки спрямо останалите дни.", каза доц. д-р Маню 

Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 

„На 25 юни индивидуалните инвеститори, които пожелаят 

да се разпоредят с акциите си, ще могат да го направят 

напълно безплатно. Ще се радваме и тази година да 

наблюдаваме традиционната активност, както и да насочим 

вниманието на хората към възможностите за реализиране 

на доходност чрез капиталовия ни пазар.", допълни Васил 

Големански, изпълнителен директор на Централен 

депозитар . 

В „Деня за акции" всички индивидуални инвеститори 

(физически лица), директни клиенти на български 

инвестиционни посредници, ще могат да закупят или 

продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и 

комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ 

в инициативата инвестиционен посредник. Специалната 

възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на 

физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична 

изпълнена поръчка. Всички инвестиционни посредници, 

които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за 

акции" няма да таксуват своите клиенти - физически лица, 

чиито сделки отговарят на посочените условия. 

infostock.bg, 01 юни 2020 

 

БФБ напуска Националната комисия по корпоративно управление 
Българска фондова борса прекратява членството си в Националната комисия по корпоративно 

управление (НККУ), съобщиха от пресцентъра на институцията. 

С действията и изказванията си през последната половин година НККУ тенденциозно погазва 

принципите на доброто корпоративно управление, заради които на практика беше създадена и 

открито прокарва частни лобистки интереси. 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

25 – 29 май 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 1 096 471.10 

Standard 4 527 886.35 

АДСИЦ 2 303 938.97 

Регулиран пазар -

общо 
8 031 167.64 

 

BGREIT: 04.05.2020 – 02.06.2020 

 

BGBX40: 04.05.2020 – 02.06.2020 

 

SOFIX: 04.05.2020 – 02.06.2020 
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„Считаме подобно поведение на организация, чиято идеология трябва да е въвеждането на водещи 

практики за добро корпоративно управление, за недопустимо. Това уронва престижа на НККУ 

пред компаниите, в полза на които равнопоставено трябва да работи, пред българската и 

европейска инвестиционна общност и пред обществото като цяло. 

Затова в БФБ смятаме, че НККУ в този си вид и с този начин на работа е контрапродуктивна и 

изпразнена от съдържание, поради което прекратяваме членството си в нея.“, каза доц. д-р Маню 

Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 

Независимо, че напуска НККУ, БФБ ще продължи да работи активно за насърчаване прилагането 

на добрите практики за корпоративно управление сред публичните компании, да следва 

Националния кодекс и да изчислява индекса за корпоративно управление CGIX (Corporate 

Governance IndeX). 

Припомняме, че Българска фондова борса, заедно с Комисия за финансов надзор, с подкрепата на 

Световната банка и Международната финансова корпорация (IFC), създадоха НККУ преди 11 

години. Нещо повече, за период от четири години до края на 2019 г., преди лидерството на НККУ 

да бъде поето от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), БФБ 

председателстваше комисията. 

Под егидата на БФБ беше създаден индекса CGIX, който институцията изчислява вече девет 

години и бяха проведени редица обучения и форуми за популяризиране на различни аспекти на 

доброто корпоративно управление, сред които най-значимият беше 22-рата Европейската 

конференция за корпоративно управление в рамките на Българското председателство на Съвета на 

ЕС през 2018 г. 

БФБ вече депозира в НККУ заявлението за прекратяване на членството си в организацията. 

profit.bg, 29 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 

Симеон Пешов вдига нов комплекс с 

къщи за гости на имот от 5,5 дка 

Нов комплекс с къщи за настаняване на имот с 

площ 5599 кв. м край самоковското село Белчин 

иска да строят Симеон Пешов и синовете му Калин 

и Камен. В момента РИОСВ София извършва 

екологична оценка на проекта, за да се прецени 

въздействието, което евентуално може да окаже на 

околната среда. Инвестиционното намерение е 

входирано от фирма „Белчин парк“ ЕООД, която е 

дъщерна на строителната „Главболгарстрой 

Холдинг“. Става ясно, че намеренията са на ливада 

в местността Васовица да се изгради комплекс с 

къщи за настаняване, заведение за хранене, 

паркинг, детски кът, басейн и паркови елементи. В 

момента имотът е с предназначение земеделска 

земя. Идеята е новото селище да бъде с плътност на 

застрояване 30%, максимална височина на 

застрояването 10 м, озеленената площ ще е 50%. 

Припомняме, че през август миналата година 

Пешов откри луксозния бутиков СПА комплекс 

„Белчински Извор“. Общата стойност на проекта 

беше близо 18 млн. лв., а инвеститор и изпълнител 

„Главболгарстрой Холдинг“ АД. В комплекса има 

минерална вода чрез изграден сондаж на 2,5 км 

дълбочина. 

Труд, 03 юни 2020 

"Булгартрансгаз" ЕАД ще 

кандидатства за съфинансиране за 

газовата връзка България-Сърбия  

“Булгартрансгаз” ще кандидатства по Оперативна 

програма “Иновации и конкурентоспособност” 

(ОПИК) за междусистемната газова връзка 

България-Сърбия (IBS), съобщиха от дружеството. 

Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, управляващ орган на 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. покани 

„Булгартрансгаз“ ЕАД да представи проектно 

предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен 

бенефициент. Поканата дава възможност 

„Булгартрансгаз“ ЕАД да кандидатства за 

съфинансиране на подготвителни дейности за 

актуализиране на подробния устройствен план за 

проекта, за изработване на инвестиционен проект, 

за извършване на археологически проучвания, 

придобиване на вещни права и други. В резултат от 

изпълнението на подготвителните дейности ще 

Първият общински многоетажен 

паркинг в Пловдив ще бъде 

официално открит днес. Сградата 

на четири етажа до мастодонта 

"Корона" е завършена в началото на 

тази година. Разполага с места за 

150 автомобила и вече има 45 

абонати. Първият етаж е отреден за 

търговски обекти, а горните три - за 

коли. На паркинга може да се спира 

и почасово. Абонати плащат по 50 

лева на месец, а един час престой 

струва левче. Тарифата е утвърдена 

с решение на Общинския съвет. 
Марица, 03 юни 2020  

Hyatt отваря първия си хотел в 

България през септември 

Веригата луксозни хотели Hyatt 

официално ще отвори първия си обект 

в България през септември, след като 

епидемията от коронавирус отложи 

откриването му в началото на 2020 

година. Хотелът Hyatt Regency Sofia се 

намира на столичния площад "Васил 

Левски" като той беше изграден на 

мястото на бившето кино "Сердика".  
money.bg, 02 юни 2020 

Eldrive ще изгражда станции за 

електромобили в обектите на OMV 

Българската компания Eldrive започна 

изграждането на зарядни станции за 

електромобили в бензиностанциите на 

OMV в България и Румъния. Според 

договора, подписан от двете 

дружества, в следващите две години 

ще бъдат инсталирани общо 30 

бързозарядни станции. Те ще са 

разположени в обекти на главни пътни 

артерии в двете държави, като в 

България вече има две такива. Те са с 

мощност 50 kW, което дава 

възможност за около 40 минути 

клиентите да заредят до 80% от 

капацитета на батерията на автомобила 

си. 
economic.bg, 29 май 2020 
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бъде завършен етапът на проектиране на междусистемната газова връзка между България и 

Сърбия и ще бъдат издадени необходимите разрешения за строеж. Средствата по поканата 

възлизат на 11 734 980 лева и са осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и национално съфинансиране. Междусистемната газова връзка България-

Сърбия (IBS) е от особена важност за гарантиране на сигурността на енергийните доставки както 

за България, така и за региона и за ЕС. 

3e-news, 02 юни 2020 

Германският фонд Freigeist влага над 1 млн. евро в българската 

EnduroSat 

Българската компания за наносателити EnduroSat привлече поредна инвестиция. Германският 

фонд Freigeist вложи в бизнеса над 1 млн. евро, което е най-голямата им инвестиция до момента. 

Новата финансова инжекция идва само месец след както EnduroSat привлече финансиране от 652 

хил. лв., осигурени от Neo Ventures. Целта на компанията е да разрасне инженерния си екип и 

официално да започне да предлага нова споделена сателитна услуга.EnduroSat е основана през 

2015 г. и разработва наносателити, които летят в ниска околоземна орбита (най-често между 500 и 

650 км височина). Целта на бизнеса им е да се превърнат в доставчик на данни от Космоса. "Всеки 

сателит може да носи няколко полезни товара на различни клиенти в орбита като камери, сензори, 

електроника, без да се налага промяна в хардуера на сателита. Така клиентите "споделят" сателита 

и имат директен достъп до своя полезен товар през стандартна облачна услуга и без да трябва да 

инвестират в наземна инфраструктура", разказва основателят на EnduroSat Райчо Райчев. Новата 

инвестиция от Freigeist ще помогне на компанията да изстреля втори собствен сателит в края на 

годината или в началото на 2021 г. 

Капитал, 01 юни 2020 

Технологичната компания Stripe влиза и в България 

Технологичната компания Stripe, която се оценява като най-скъпият американски стартъп, обяви 

официалния си старт в България, Румъния, Чехия, Кипър и Малта. Това става ясно от съобщение 

на компанията. Stripe обработва милиарди долари плащания всяка година за компании като 

Amazon, Zoom и Just Eat. Компанията има партньорства и с фирми като Instacart и Shopify, 

Postmates и вече дава възможност на повече европейски предприемачи и фирми да започнат да 

приемат плащания онлайн от целия свят за броени минути. Онлайн компаниите в страните, където 

стартира Stripe, вече могат да получат достъп до целия продуктов пакет на компанията за 

стартиране и мащабиране на бизнеса си в световен мащаб, включително Stripe Connect за работа 

на трансганични пазари, таксуване за абонаменти и повтарящи се плащания, радар за откриване и 

предотвратяване на измами. 

money.bg, 29 май 2020 

Държавните пощи взимат разпространението на печата за 10 години 

Правителството реши "Български пощи" да разпространява вестниците на територията на цяла 

България за срок от 10 години, съобщи пресслужбата на кабинета. Точката не бе включена в 

предварително обявения дневен ред на заседанието на Министерския съвет. Съобщението от МС е 

придружено с пояснение, че "мярката е насочена към насърчаване на плурализма на печата и на 

свободата на словото. Възлагането на услугата по никакъв начин не възпрепятства конкуренцията 

и не отнема възможността всеки стопански субект да се договаря свободно с издателите или 

крайни пунктове за разпространение". За въпросното "насърчаване на плурализма" ще платят 

данъкоплатците - правителството е одобрило допълнителни разходи за "Български пощи".  

Сега, 28 май 2020 

 

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


 

 

 

стр. 11 от 13 

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

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

Брой 22 (409) / 04 юни 2020 Камара на професионалните оценители 

 

АНАЛИЗИ 

Светът бърза към 5G, но не и България  

Очаква се пандемията да ускори технологичното развитие и иновациите 

Ако пандемията от COVID-19 се беше случила само преди 10-15 години, дали 

икономиката щеше изобщо да запази и толкова от функционалността, която все пак успя 

да съхрани днес, благодарение на възможностите за работа от разстояние?  

Сравнението с близкото минало, когато смартфоните едва прохождаха, а интернет 

достъпът беше значително по-рехав и ненадежден, е едно от нашумелите през последните 

месеци. Всички коментират принудителната дигитализация и най-ярките ѝ примери с 

консервативната държавна администрация и образователната система. Факт е обаче, че 

това нямаше да е възможно, ако технологиите не бяха се развили достатъчно и станали 

масово достъпни.  

Сега погледите са към следващото поколение мрежи. Очакванията са, че и тази пандемия, 

като всеки друг катаклизъм в човешката история, ще даде тласък на иновациите и 

технологичното развитие.  

Напред към 5G  

Мобилните оператори регистрираха големи скокове в потреблението, които поставиха под 

въпрос издръжливостта на мрежите по места и впоследствие доведоха до забавяне на 

скоростта на интернет. Netflix, YouTube, Apple и Facebook дори се принудиха да намалят 

качеството на видеото на платформите си в Европа, за да се избегнат сривове и 

прекъсвания на мрежата. В България и трите водещи мобилни оператора също 

регистрираха ръстове в порядъка на 20-30% в трафика на данни след обявяването на 

извънредното положение.  

Всичко това само подсказва за постепенната промяна в модела на потребление. Ако до 

вчера дигитализацията се изчерпваше с мобилните приложения, а днес с тяхното 

използване на все повече видове свързани устройства, то утрешният хоризонт се простира 

много по-надалеч – към безпилотните автомобили, “умните” градове и фабрики. Тези 

концепции все още звучат хвърковато за мнозина, но независимо колко близо или далеч са 

от случването си, площадката – образно казано – на която могат да се приземят, за да се 

разгърнат пълноценно, са телекомуникационните мрежи от ново поколение.  

Едно от предимствата на бъдещата инфраструктура е именно възможността за 

едновременното свързване на многократно повече на брой устройства, при по-високи 

скорости и без забавяне на сигнала. Днес експертите очакват, че коронавирусът може да 

ускори внедряването на мрежи от ново поколение. Неотдавна от Ericsson, един от трите 

топ доставчици на телекомуникационно оборудване в света, повиши прогнозата си за броя 

на абонатите, които ще използват 5G услуги през 2025 г. – от 2.6 млрд. на 2.8 млрд. 

Към януари 2020 г. търговски 5G мрежи са стартирали в 378 града в 34 държави по света. 

Най-много градове с достъп до такива има в Южна Корея, следвана от Китай, САЩ и 

Великобритания, според доклад на доставчика на мрежови тестове VIAVI. 

Изоставаща от САЩ, Китай и Южна Корея, Европа отдавна говори за необходимостта от 

повече инвестиции в 5G, изкуствен интелект, облачни изчисления и големи масиви от 

данни. Сега, в контекста на кризата, предоставя 560 млрд. евро за инвестиции и реформи, 

включително за цифровизация. „Инвестициите в ключови сектори и технологии, от 5G до 
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изкуствен интелект и възобновяеми енергийни източници, са ключът към бъдещето на 

Европа“, се казва в плана за възстановяване на ЕК. 

Къде е България  

В очакване на новите мрежи, каквито вече стартират по места, Economic.bg се обърна към 

трите големи телеком оператора у нас – A1, Vivacom и Telenor, с няколко въпроса за това 

какви са техните планове към днешна дата. От получените отговори става ясно, че явен 

напредък скоро няма да има и част от причината за това са все още неуредени от 

държавата въпроси с честотите, таксите и строителните разрешителни.  

Вместо ускоряване на процеса по надграждане на телеком мрежите, от Vivacom пък 

очакват обратния ефект. „Макар че 5G мрежите показаха своята ефективност и сериозна 

полза за по-бързо справяне с епидемията и облекчаване на работата в болниците в 

страните, в които вече работят (например в Китай, Ухан, където бяха използвани 5G 

роботи в болниците в помощ на медицинския персонал), очакваме забавяне на процеса по 

изграждането им у нас“, коментират от там пред Economic.bg.  

„Все още е рано е да се говори за разгръщане на 5G мрежа в България, тъй като тяхното 

развитие все още е на етап, в който трябва да бъдат разрешени редица административни 

въпроси. Все още правителството и регулаторът не са разрешили въпроса с 

освобождаването на необходимия радиочестотен спектър и облекчаването на процедурите 

за обновяване на мобилни базови станции. Въпреки положителните стъпки от страна на 

регулатора към частично освобождаване на спектър в обхвата 700 MHz, той все още е 

крайно недостатъчен за нуждите на мобилните оператори в България. Ситуацията със 

спектъра в обхвата 800 MHz е все още сложна и чака своето решение и това е съществено 

препятствие пред старта на изграждането на комерсиални 5G мрежи в България“, 

коментираха от Telenor пред Economic.bg.  

И трите телекома многократно са споделяли тези препятствия. В уебинар миналата 

седмица изпълнителният директор на Telenor Джейсън Кинг сподели, че не очаква в 

България да има работещи търговски мрежи преди 2022 г. 

Друг съществен проблем е този със Закона за устройството на територията, според който 

обновяването на базовите станции изисква преминаване през тежки, скъпи и дълги 

процедури за получаване на строително разрешително. Преди избухването на пандемията 

от COVID-19 бяха инициирани промени и те трябваше да се гласуват на първо четене в 

парламента, но извънредната ситуация отложи това. Така или иначе реформата е 

задвижена и тя е глътка свеж въздух за мобилните оператори.  

Телекомите като цяло са предпазливи в прогнозите, включително заради всички 

неизвестни. И докато Telenor поначало няма практика да оповестява прогнози и очаквания 

във връзка с бизнеса и инвестиционните си планове, А1 споделят: „Инвестициите ще са 

значителни и очакваме да надхвърлят тези за нашата 4G мрежа, които от пускането ѝ до 

момента възлизат на над 200 милиона лева”.  

И от А1 са категорични, че все още е рано за прогноза, тъй като до старта на 5G мрежите в 

България има да се извървят още стъпки, а развитието на новата технология ще отнеме 

както ресурси, така и време. 

От Vivacom също не се ангажираха с конкретни суми, но подчертават, че ежегодно 

инвестират голяма част от приходите си в своята технологична инфраструктура, като за 

миналата 2019 г. например са вложили 205.3 млн. лева. 
economic.bg, 02 юни 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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