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Родната Delta.BG става първата българска компания в
областта на облачните и хостинг услуги, която подписа
официално партньорство с гиганта Equinix - най-големият
доставчик на колокационни услуги и центрове за данни в
света. Партньорството позволява на клиентите на
Delta.BG да се възползват от предимствата, предоставяни
от Equinix, включително възможността да разгърнат
своята дигитална инфраструктура в световната мрежа на
компанията от над 200 взаимосвързани центрове за данни
в 55 различни метрополиса на 5 континента.
Технологичният гигант дава гаранция за непрекъсната
работа от 99,999%. Equinix е глобална платформа за
дигитален бизнес, с над 9 700 клиенти и с найпопулярните доставчици на мрежови, облачни и IT услуги
в една платформа. Партньорите включват най-високо
ниво на доставчици на иновативни и доказани
технологии, като Google Cloud, Amazon Web Services и
IBM Cloud. В България гигантът има два центъра за
данни.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ)
за шестте града с население над 120 хил.
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И през месец май "Адванс Терафонд" АДСИЦ, което е
част от групата "Карол", продължи със сделките със
земеделска земя. Експертите на най-голямото публично
дружество, собственик на обработваема земя в страната,
са купили още 846 дка при средна цена 1006 лв./декар.
Заедно с това са продадени 157 дка, но при цена 1700
лв./дка по договор на разсрочено плащане. Очакваните
приходи за стопанската година от сключените договори с
фермерите са на стойност 6 533 112 лв., от които авансово
вече са събрани 46.5 процента. За стопанската 2018-2019
г. във фирмата са постъпили 81.4% от дължимите
вземания, a за 2017-2018 г. са получени 97% от сумите,
които има да събира дружеството. "Карол" контролира
19.55% от акциите с право на глас.

Бургас
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"Адванс Терафонд" купува земя на пониска цена

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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Банката за развитие е придобила 70% от увеличения капитал на ПИБ
Чрез Българската банка за развитие (ББР) държавата е придобила 70% от увеличението на
капитала на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Това са около 140 млн. лв., с което държавата
става акционер в институцията с дял от малко под 19%. Общо увеличението на капитала е за 200
млн. лв. и се налага заради установения при проверка от ЕЦБ миналата година капиталов
недостиг. Компенсирането му е условие България да бъде допусната до така наречената чакалня
на еврозоната, което премиерът няколко пъти обяви, че очаква да стане през юли. Другата банка с
недостиг - "Инвестбанк" обяви, че го е компенсирала, окончателно това е станало през март, обяви
днес финансовият министър Владислав Горанов. Борисов обяви, че това е последното изискване, с
което се гарантира стабилността на банката и това, че има 30% външен капитал.
econ.bg, 15 юни 2020

Първият производител на метален амбалаж в България ще има нов
собственик
Турският производител на метален амбалаж Сартен България, който има предприятие в Плевен,
иска да придобие Фабриката за метален амбалаж (ФМА) АД в Лясковец, става ясно от съобщение
за предстояща концентрация, публикувано на сайта на Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК). Сартен България ООД е производител на лек метален амбалаж – метални опаковки за
хранително-вкусовата и химическата промишленост, посочва се в съобщението. ФМА АД също е
производител на лек метален амбалаж – метални опаковки за хранително-вкусовата и химическата
промишленост и метални капачки. Очаква се сделката да повлияе на пазара на метални опаковки
за хранителната промишленост и на пазара на метални опаковки за химическата промишленост.
Сартен България е основано през 1999 г. Производството на метални опаковки във фабриката в
Плевен започва през 2002 г. след пълно обновяване на машините и съоръженията с цел
разширяване на продуктовата гама и навлизане на европейските пазари.
investor.bg, 12 юни 2020

Сделката за покупката на "Свилоцел" засега се отлага
Продажбата на свищовския завод за целулоза "Свилоцел" засега се отлага. Това се разбира от
съобщение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че прекратява производството за
разрешаване на концентрация, тъй като купувачът "Пейпър инвест" на румънския бизнесмен
Владимир Кон е оттеглил уведомлението си. Според собственика на "Свилоцел" Красимир Дачев
сделката не е отменена, но при всички положения явно ще бъде отложена.За намеренията на
създадената в края на 2018 г. "Пейпър инвест" да придобие завода в Свищов стана ясно в края на
април, когато кандидат купувачът подаде искане до антимонополното ведомство да разреши
концентрацията. Пряк собственик на дружеството е регистрираната в Кипър Kameran Financial,
която се контролира от Владимир Кон. Бизнесменът е имал предишни инвестиции в хартиения
бизнес в Румъния, а наскоро е регистрирал и ново дружество там в същата сфера.
Капитал, 11 юни 2020

Repsol продава дела си в "Хан Аспарух"
България удължи с две години срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен
газ в площ "Блок 1-12 Хан Аспарух". Новият срок изтича на 15 май 2022 г., става ясно от решение
на Министерски съвет. В допълнение, правителството е дало разрешение на "Репсол България" да
прехвърли своя дял от 30% на другите две дружества - "Тотал Е&П България" и "ОМВ Офшор
България", като така те контролират вече 57,14% и 42,86% съответно. От съобщението става ясно,
че двете компании планират да инвестират €3,3 млн. в допълнителни геолого-геофизични работи и
сеизмични изследвания.
money.bg, 11 юни 2020
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Заради увеличението на МРЗ: Втори сме по
ръст на заплатите
Разходите за един час труд в България са нараснали с
10,2% през първото тримесечие на годината спрямо същия
период на миналата, обяви Евростат. Страната ни е на
второ място в ЕС този показател. До голяма степен това се
дължи на повишението на минималната заплата на 610 лв.
от януари. На първо място в ЕС по увеличение на
разходите на бизнеса за един час труд е Литва с 11,4%.
Веднага след нас е Словакия с 9,8%. Заплатите нарастват
сериозно не само в страните с ниски доходи. Например в
Германия увеличението е с 4,3%. Това означава, че
възнагражденията у нас трябва да нарастват доста бързо,
за да достигнем развитите страни от ЕС. В началото на
годината заплатите нарастваха във всички сфери на
икономиката, но от началото на извънредното положение
ситуацията се промени. През март в сектора
“Хотелиерство и ресторантьорство” заплатите са намалени
с близо 17%, или със 130 лв. спрямо февруари, средно до
639 лв. Но в “Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; далекосъобщения”, както и във
финансите и застраховането, има ръст на заплатите с над
6%.
Труд, 17 юни 2020

17.06.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.72960 BGN
1 GBP = 2.18846 BGN
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Индексът на потребителските цени за май 2020 г. спрямо
април 2020 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус
0.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2020 г.
спрямо декември 2019 г.) е минус 0.6%, а годишната
инфлация за май 2020 г. спрямо май 2019 г. е 1.3%,
съобщиха от НСИ. Средногодишната инфлация за периода
юни 2019 - май 2020 г. спрямо периода юни 2018 - май
2019 г. е 2,8%. През май 2020 г. спрямо предходния месец
ръст бележат цените на следните стоки и услуги в
потребителските групи: хранителни продукти и
безалкохолни напитки - увеличение с 0.1%; жилищно
обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и
обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.4%;
здравеопазване - увеличение с 0.4%; съобщения увеличение с 0.2%; образование - увеличение с 0.1%;
ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%; разнообразни
стоки и услуги - увеличение с 0.3%.

400

март'18

1.3% годишна инфлация за май

Безработица: 9.0%, май 2020
9.5%

econ.bg, 16 юни 2020

9.0%
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Безработицата в България рязко скочи
през май
Безработицата в България рязко е нараснала през май,
вижда се от данните на Агенцията по заетостта (АЗ).
Равнището на регистрираната безработица в страната през
месеца е достигнала 9%. Сравнението на месечна база

8.0%
7.5%

7.0%
6.5%
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показва увеличение от 0,1 процентни пункта, а на годишна база ръстът е с 3,7 процентни пункта.
Въпреки мерките са стимулиране на заетостта и запазване на работните места, включително и
схемата, насочена към бизнеса, 60/40, данните в официалната статистика оправдават очакванията
за ръст на безработицата след въвеждането на извънредно положение на 13 март. Рестриктивните
мерки затвориха редица сектори, много от които не успяха да се възползват от държавните
стимули. Увеличението на параметъра е съществено в сравнение с тенденцията от началото на
годината. Безработицата в България през януари беше 6,3%, през февруари - 6,2%, а през март
тръгна нагоре, достигайки ниво от 6,7%. Статистиката сочи и някои положителни тенденции на
трудовия пазар - след отпадане на извънредното положение броят на започналите работа
безработни рязко нараства.
investor.bg, 16 юни 2020

19,5% спад на износа за април, 30 на сто на вноса
Един от основните стълбове, които формират брутния вътрешен продукт на България наред с
вътрешното потребление - износът, буквално се е сринал през април 2020 г., показват данните на
НСИ. Той възлиза само на 3,7 млрд. лв., което прави спад от 19,5% на годишна база. Тенденцията
продължава още от март, когато бе въведено извънредното положение и бяха наложени редица
ограничения върху транспорта. Но все пак през март спадът беше само 8% на годишна база.
Вносът през април е с още по-голям спад - 30,8% в сравнение с година по-рано, като са внесени
стоки на стойност почти колкото е бил и износът - 3,7 млрд. лв. Разликата е само десетина
милиона лева, което прави търговското салдо отрицателно, но с много по-малко отколкото беше в
началото на годината или предната година. От спада в износа са пострадали доста голям кръг
стоки, на които България е традиционен износител. Например спадът в износа на тютюн за ЕС е с
47,1%, а спадът на групата суровини, в които влиза и медта, която е с много силни позиции в
българския износ, е със 7,6%. Вносът на горива от трети страни, в които влиза и Русия, също е със
сериозен спад през април от 37,3% на годишна база. Традиционните износни стоки на България храни от растителен и животински произход и суровини за хранителната индустрия, също бележат
сериозен спад през април и на практика са се стопили наполовина в сравнение със същия месец на
2019 г. Данните показват, че това е най-големият спад на годишна база в българския износ, посилен дори от спада в разгара на стетовната финансова криза през 2009 г.
24 часа, 12 юни 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Хотели", по Печалба за 2018 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Албена АД
Спортелит ЕАД
Марине ООД
Златни АД
Дюни АД
Дит хотели ООД
ВГ АД
Бора Консулт 2002 ООД
Хотелско мениджърска компания ЕООД
София Принцес хотел АД

Град
Оброчище
Бургас
Несебър
София
Созопол
София
София
София
Варна
София

Печалба
(хил. лв.)
2017
18 038
-2 561
139
42
7 170
6 807
1 496
4 657
7 350
6 992

2018
10 985
10 787
9 539
7 091
6 988
5 761
5 642
4 763
4 511
4 472

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Най-голямата опасност е ерозирането на доверието на
българските и чуждестранните инвеститори в българския
капиталов пазар.

149 591.93

Регулиран пазар общо

2 670 612.65
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Законопроектът за "спящите акции" е създаден от
инициативна група, която отразява интересите на
ограничен кръг лица. В него ни безпокои липсата на
консенсус в обществения интерес. Идеята е да се
одържавят ценни книжа на участвали в процеса по
приватизация.
Това
противоречи
на
всякакви
конституционни права за собственост у нас, коментира
Жечко Димитров.

АДСИЦ

23.05

Законопроектът за "спящите акции" - път
към национализация на ценни книжа?

930 589.03

21.05

profit.bg, 17 юни 2020

1 037 750.26

Standard

19.05

„Лицензирането за администратор на бенчмаркове е важен
изпит, който БФБ издържа успешно. Това постижение ни
дава самочувствие и затвърждава авторитета ни в страната
и Европа. Най-важното, това е гаранция за всички играчи
на капиталовия пазар, че Борсата е надежден, прозрачен и
доверен техен партньор.“, каза доц. д-р Маню Моравенов,
изпълнителен директор на БФБ.

Premium

15.05

Така БФБ стана част от семейството на европейските
администратори на бенчмаркове, сред които са и
фондовите борси в Гърция, Ирландия, Унгария и
Хърватия.

Оборот (лв.)

Основен пазар

17.05

Българска фондова борса получи лиценз и е регистрирана
от Комисията за финансов надзор (КФН) като
администратор на бенчмаркове за целите на финансови
инструменти и финансови договори или за измерване на
резултатите на инвестиционни фондове по изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/1011.

БФБ-София
Седмичен оборот
01 - 05 юни 2020 г.
Пазар

15.05

БФБ вече e администратор на индекси на
финансови инструменти

SOFIX: 15.05.2020 – 16.06.2020
470.0
465.0
460.0

455.0
450.0
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31.05

29.05

27.05

25.05

23.05

21.05

19.05

17.05

15.05

445.0
Оборотите на Българската фондова борса (БФБ) падат,
440.0
IPO-тата намаляват. Българският капиталов пазар е
неликвиден и подобно предложение облечено в
законопроект по никакъв начин няма да реши тези
проблеми. Необходимо е устойчиво законодателство и внедряването на ефективни решения за
повишаване интереса на емитенти и инвеститори, какъвто е например Пазарът за разтеж на БФБ.
За съжаление в последните предложения за промени в ЗППЦК отново се правят опити за
въвеждане на административни тежести от страна на КФН и с това да се сложат край на тези
възможности.

Малко по-различно мнение по темата изрази Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП
"Карол". Според него законопроектът има положителни елементи и може да реши редица
проблеми, но трябва да се откаже от идеята за национализиране на средствата.
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Според него, за да се преодолее проблемът, първата стъпка е масирана информационна кампания
за "събуждане" на акционерите. Втората стъпка е да се потърсят инвестиционните посредници и
да се извършват разпоредителни дейности. Като трети ход той определи дяловете на тази "спяща
маса" акционери да се възложат за професионално управление – на фонд мениджмънт или на
управляващо дружество с международна репутация.
bloombergtv.bg, 15 юни 2020

Оборотът на БФБ се върна към обичайно ниските нива през май
Оборотът на „Българска фондова борса“ АД се върна към обичайно ниските си нива през май, като
отчете спад с 1% на годишна база до 22 млн. лв. Така силните март и април с по почти 40 млн. лв.
оборот отшумяха. 22,2 млн. лв.е най-ниското ниво от юли 2019 г., ако изключим 21 млн. лв. през
февруари 2020 г. Броят сделки през май 2020 г. е 3161, като се увеличава с 10% на годишна база.
Въпреки това е значително по-слаб от 12 238 сделки през март 2020 г. и 7273 сделки през април
2020 г. Също така е най-ниският от ноември 2019 г. Хубавата новина е, че от началото на юни
оборотът вече е 14 млн. лв. в 2465 сделки и месецът е напът да се окаже силен. От него оборотът с
акции на „Телелинк Бизнес Сървисис груп“ АД е за 7,5 млн. лв., тоест над половината. Оборотът
на БФБ за първите пет месеца на 2020 г. е 150,6 млн. лв. при повишение с 9% на годишна база.
Сделките са 31 914 или ръст с 57,5%.
investor.bg, 12 юни 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

Край на въглищата за парното в
Перник
В "Топлофикация Перник" ще заработят 3 газови
когенерации, които след пускането им ще
произвеждат 100% чиста енергия. Инвестицията,
насочена към подобряване на въздуха, е доставена
от финландската компания Wartsila – световен
лидер в производството на когенерационни
двигатели.
Внушителните
съоръжения
са
пристигнали на Пристанище Бургас с чартърен
кораб. За транспортирането им до "Топлофикация
Перник" се ползва специално, нископодово 35метрово ремарке, наето от Румъния. Общият товар
на съоръженията е близо 400 тона. На площадката
на "Топлофикация Перник" вече е разтоварено
прилежащото
оборудване,
пристигнало
с
транспортна композиция от 25 тира. Общият размер
на инвестицията в екологично чисто производство
надхвърля 10 милиона евро като 6 милиона евро са
за закупуване на оборудване, а останалите са за
строително-монтажна дейности. Технологията за
производство на топлинна енергия от газ е част от
процеса на трансформация на "Топлофикация
Перник", свързан с постигане на нулево въглеродна
икономика през следващото десетилетие.
24 часа, 17 юни 2020

"Булгартрансгаз" търси проектант на
газовата връзка със Сърбия
„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви първите две
обществени поръчки за реализация на газовата
връзка България-Сърбия. Първата е за изработване
на технически проект за интерконектора на
българска територия и е за 540 хил. лв. без ДДС
Оферти за участие в нея ще се приемат до 3 юли
2020 г. В рамките на втората процедура компанията
ще търси консултант по проекта, който ще трябва
да упражнява и строителен надзор. Прогнозната
стойност на тази процедура е 320 хил. лв. без ДДС.
Класирането на участниците и по двете поръчки ще
се извършва на база на икономически най-изгодна
оферта, която се изразява в оптимално съотношение
качество/цена, съгласно обективни показатели като
срок на изпълнение, ценови параметри и други.
Междусистемната газова връзка България–Сърбия е
обявена за проект от общ интерес за Европейския
съюз.
24 часа, 16 юни 2020

АПИ стартира обществена поръчка
за проекта на 17 км от пътя
Струмяни - ГКПП „Клепало“
Агенция „Пътна инфраструктура“
откри обществената поръчка за избор
на изпълнител за изработване на идеен
и
технически
проект
за
доизграждането
на
участък
от
третокласния път III-1008 Струмяни –
ГКПП „Клепало“. По този начин ще се
осигури още една пътна връзка с
Република Северна Македония като се
изгради трасе, с дължина около 17 км.
Прогнозната стойност на поръчката е 1
200 000 лв. без ДДС.
24 часа, 16 юни 2020

АПИ пусна нова златна поръчка за
последния участък от АМ Хемус
Агенция „Пътна инфраструктура“
обяви, че стартира открита тръжна
процедура за избор на строителен
надзорник за последните 88,9 км от
автомагистрала „Хемус“. Това е
отсечката между 222-ри и 310-ти
километър - след връзката с пътя Русе Велико Търново до строящия се в
момента участък Белокопитово –
Буховци. Прогнозната стойност на
обществената поръчка е над 25.6 млн.
лева (21 414 152 лв. без ДДС).
Разходите, предвидени за самото
изпълнение на магистралния участък
са близо 1.4 млрд. лева.
Сега, 15 юни 2020

Scalefocus съкращава над 10% от
служителите си
Причинената от коронавируса криза
очевидно удря и малко очакван бранш
в България – информационните
технологии. Едва преди няколко
месеца – в началото на годината,
българската технологична компания
ScaleFocus обяви, че ще инвестира 45
млн. евро в откриването на развоен
център в Северна Македония със
задължение да създаде над 300 работни
места в софтуерната индустрия през
следващите пет години.
investor.bg, 11 юни 2020
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Турски холдинг иска да строи производствена база у нас
Турският холдинг „Гедик“ има намерение да създаде своя производствена база в Източна Европа.
Ръководителят на холдинга Хюлия Гедик заяви, че предимството при тези планове е на страната
на България. В интервю за „Хабертюрк“ бизнесдамата уточни, че като потенциални кандидати са
били оценявани България и Румъния. Холдингът произвежда спирателни кранове, металургични
изделия, заваръчни и режещи машини и друга индустриална екипировка и част от него е и фонд,
който има инвестиции в редица отрасли като минна индустрия, строителство, енергетика и други.
Холдингът реализира износ в около 90 страни.
Труд, 16 юни 2020

Covid-19 забавя и процедурата за АЕЦ „Белене“
Процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“ не е спирана, но изборът му
със сигурност ще се забави заради ситуацията от последните месеци. За това, че тя не е спирана,
потвърди по време на парламентарния контрол министърът на енергетиката Теменужка Петкова и
добави, че в момента сме в етап на сключване на споразумение за конфиденциалност. To е
задължително условие, за да могат компаниите да получат информационният меморандум за
проекта, който съдържа цялата базова информация. Според плана от преди пандемията големите
потенциални инвеститори в АЕЦ „Белене“ трябваше през месец май 2020 г. да подадат
обвързващи оферти за по-нататъшното участие в процедурата. Това обаче не се случи заради
коронакризата, а държавите, които трябваше да изпратят потвържденията са сред най-засегнатите
от Covid-19.
economic.bg, 15 юни 2020

Прокуратурата стигна и до жп фирмата на Божков
Върховна административна прокуратура сезира министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщения за финансово-икономическото положение на фирмата „БДЖТрансимпекс“ АД, както и кметът на София за състоянието на Локомотивно-вагонния завод в
столицата. В тази връзка е образувана преписка след самосезиране въз основа на информация в
медиите за разрушаване на вагонния завод зад Централна гара, свързана и с „БДЖ-Трансимпекс“
АД, съобщават от държавното обвинение. Според представените данни капиталът на дружеството
се разпределя между „БДЖ" АД - 35% и „Трансимпекс" ЕАД - 65 %. Държавата участва със
застроен терен с площ 49 217 кв.м. и 33 сгради с обща застроена площ от 28 616 кв.м., както и
машини, оборудване, транспортни, средства, стопански инвентар и програмни продукти.
Сега, 12 юни 2020

Врачанският завод на „МД Електроник“ е готов да изнася за найголемите в света
Строежът на врачанския завод, собственост на германската MD Elektronik, е почти завършен и
скоро ще започне реално производство. Въпреки кризата заради Covid-19 изграждането на найголямото предприятие в града не е спирало, обясни пред Economic.bg изпълнителният му директор
Борян Борисов. „Подписахме Акт 16, тази седмица трябва да излезе разрешението за ползване, в
общи линии сме на финалната права“, каза той и добави, че в момента в него се правят опитни
образци, мостри и др. Плановете са до края на август продукцията от врачанското предприятие да
започне да се изнася. Строителството на високотехнологичния завод за кабели започна миналата
година. „22 млн. лв. е инвестицията само в сградите и тя е готова. Другите инвестиции са в
машини, за които сумата също няма да е малка“, заяви Борисов. В завода във Враца ще се
произвеждат кабели за пренос на данни и електронни компоненти за всички автомобилни марки в
света.
economic.bg, 12 юни 2020
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Търговският и имотният регистър се сливат в единен портал
Сайтовете на Търговския и на Имотния регистър отиват в историята на 27 юни. Двете бази данни
ще бъдат обединени и достъпът до тях ще става през единен портал. Това съобщи Агенцията по
вписванията (АВ). "Единният портал обединява сайтовете brra.bg и icadastre.bg в
portal.registryagency.bg - модерна платформа, която дава възможност на потребителите да
използват пълния потенциал на електронните услуги на Агенцията с по-широк кръг устройства и
операционни системи. Досегашната морално остаряла платформа на практика бе и несигурна за
потребителите, принуждавайки ги да използват плъгин и браузър, криещи киберрискове,
обясняват от АВ. Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от
производителите операционни системи и браузъри. Рortal.registryagency.bg ще работи с актуална
версия на операционната система за компютри и смарт устройства (над Windows 8 или MacOS 10
и др.). Интернет браузърите - Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari, също трябва да са
съвременна версия“, изтъкват от Агенцията по вписванията. Проектът на стойност близо 2 млн. лв.
се изпълнява по ОП „Добро управление“.
Сега, 11 юни 2020

Коронакризата не спира инвестиционния процес във В. Търново
Пандемията от коронавируса covid-19 не влияе върху строителството и инвестиционната
активност във Велико Търново и общината. Това потвърди заместник-кметът Снежана ДаневаИванова след предоставена от главния архитект на общината Николай Малаков съпоставка на
издадените разрешения за строеж за първите пет месеца на 2020 година спрямо същия период на
миналата година. 114 са одобрените преписки за периода от 1 януари до 1 юни. Абсолютно
същият е броят им за това време и през 2019 година. Инвестиционни намерения има както в
сферата на промишлеността, така и за жилищно строителство и дори за туризъм. Сред одобрените
строителни разрешения има за нов цех за прахово боядисване на фирма „Валда“ в Западната
индустриална зона, за производствено-складова сграда и за хале за екочаши в Южната
промишлена зона. Нов комплекс в Западната индустриална зона ще строи и голямата компания
„Екстрапак“. Одобрено е строителството на два големи жилищни комплекса в района между
кварталите „Бузлуджа“ и „Зона б“ – край новата улица „Иларион Драгостинов“, всеки от които ще
се простира върху площ от 15 декара. Нов голям комплекс ще бъде построен и в другия край на кв.
„Бузлуджа“ – до бившата бензиностанция. Издадени са и строителни разрешения за два хотелски
комплекса.
Борба - Велико Търново, 11 юни 2020

Everty планира €100 млн. инвестиция в български имоти
Международната компания Everty планира да инвестира до 100 млн. евро през следващите четири
години в имотния пазар в България. Идеята на компанията е да изкупи вече готови и построени
офис сгради, както и хотелски активи в София и другите големи градове в страната, и да поеме
тяхното управление, обясниха от Everty за Economic.bg. „Компанията се ангажира да поддържа,
управлява и развива широк портфейл от ексклузивни имоти за минимум 15-годишен период от
време, чрез собствени средства и институционално финансиране, което потвърждава амбициите ?
за дългосрочно присъствие на пазара“, уточняват от Everty. Първата инвестиция на компанията в
България беше през 2019 г., когато Everty купи бизнес сградата Перформ Бизнес Центъра на ул.
„Позитано“ в София. Към момента групата управлява портфолио от офисни и жилищни имоти на
обща стойност 200 млн. долара, което включва активи на пазарите в Нигерия, Коста Рика, САЩ и
България, включително ваканционни имоти в Гърция и Коста Рика.
economic.bg, 11 юни 2020
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АНАЛИЗИ

Над 66% от компаниите в ново проучване са преминали изцяло към
дистанционна работа
Но едва близо 24% не са срещали технически трудности, показва изследването на OPA
Solutions
Над 66% от анкетираните в ново проучване български компании са преминали изцяло към
дистанционна работа, а едва 24% не са срещнали технически трудности. Такива са основните
изводи в изследване на фирмата OPA Solutions, която е риселър на продуктите на Apple за крайни
и корпоративни клиенти.
Проучването е направено сред ръководители на екипи и служители в 235 различни по големина
фирми от сферата на технологиите, маркетинг и рекламата и консултантските услуги. Те са били
анкетирани в периода 15 - 30 април, като според авторите тогава първоначалният шок за
компаниите е бил преминал и оперативната им дейност е била навлязла в някаква рутина.
Участниците в изследването изтъкват три основни предизвикателства за тях от новата ситуация:
техническата подготвеност на клиенти и партньори, времето за приспособяване и натоварването
на интернет връзката. Само малка част от фирмите - 5.5%, твърдят, че са купили, а други 4.7% са
обмисляли да купят нови компютри и мобилни устройства по време на извънредното положение.
Срещи през видеочат
Съвсем естествено най-често използваното техническо решение при дистанционно работа са
видеоконферентните разговори - от 90% от отговорилите. Най-популярната платформа тук е Zoom
заради бързината и удобството си - към 66% от анкетираните компании я ползват. След нея е
Skype, предпочитана от 51.9% от отговорилите, Viber с 38.5%, Google Hangouts - 34.1%, Facebook
Messenger - 33.3%, и FacеTime - 31.9%. Microsoft Teams се използва от 29.6%.
Около 75% от компаниите в проучването използват облачни услуги за съвместна работа, като 80%
от тях казват, че използват Google Drive, а близо 41% избират Dropbox. След тях са Apple iCloud с
30% и Microsoft OneDrive с 27.7%.
Малко над 44% от анкетираните компании в проучването на OPA Solutions работят с платформи за
управление на проекти, а 41.7% използват виртуална частна мрежа (VPN). Най-популярна е Slack,
избрана от 36.2% от отговорилите, а след нея са Trello (30.5%), Jira (28.6%), Microsoft Project и
Asana, съответно с 16.2% и 15.2%.
OPA Solutions са оторизиран сервиз и риселър на Apple и част от въпросите в проучването са
насочени към продуктите и услугите на Apple. Около 57% от анкетираните компании твърдят, че
при тях се ползват Apple устройства. Сред тях най-голям е делът на iPhone и iPad - близо 86%, а
около 71% залагат на преносимите компютри MacBook.
Проучването е извършено в различни по големина компании, като най-много от тях - 59.4% са до
десетина служители, над 17% са между 10 и 50 души, а 9% между 50 и 200. Най-голямата част от
фирмите са от технологичния сектор - близо 22%.
Капитал, 16 юни 2020
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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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