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Частен съдебен изпълнител обяви пета публична продан
за „Хелиос Металург“ ЕООД. Пловдивското дружеството
е четвъртият металургичен гигант в страната след
фалиралия „Кремиковци“ - София, „Стомана“ - Перник, и
„Промет“ – Дебелт и първото, изградено с частни
капитали. Производствените мощности на „Хелиос
Металург“ ЕООД, с две промишлени и складови бази, са
разположени върху над 6 хил. квадратни метра на бул.
„Цариградско шосе” 53, на територията на бившия
Домостроителен комбинат. Търгът за тях ще стартира при
първоначална цена от 2 824 184 лв. Тя е почти наполовина
спрямо цената, обявена при първата продажба на имота
преди 5 години. При предните търгове сградите се
продаваха поотделно. Крайната мярка е наложена заради
борчове на фирмата към две банки. „Хелиос Металург“
ЕООД е семейна компания, регистрирана като ООД през
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money.bg, 24 юни 2020
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Една от водещите издателски компании у нас - "Сиела
Норма" АД, ще бъде новият собственик на книжната
борса "Искър" в София, която е сред най-големите в
страната. Това става ясно от официално съобщение на
купувача за сделката, която е била подписана на 19 юни.
Сградата на книжната борса се намира на столичния
булевард "Искърско шосе" в квартал "Дружба". Тя
разполага с търговски и офис площи, както и със
складове, които се отдават под наем. Там се помещават
близо 50 от големите издателства и търговци на книжния
пазар в България. Сред наемателите в сградата са
издателствата "Просвета", "Кръгозор" и Enthusiast, както и
дистрибуторите на книги "БГкнига" и "Сиела". "Сиела
Норма" АД развива дейността си от 35 години, като
компанията има издателска дейност и верига книжарници,
но има и направление за разработка на софтуерни
продукти. В днешния си вид дружеството е създадено
след обединението на две компании - "Сиела Софт енд
Пъблишинг" и "Норма". Втората е една от най-старите
софтуерни фирми у нас, която е създадена през 1985
година. През 2010 година "Сиела" я придобива.

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

2018'Q1

"Сиела" става собственик на книжна
борса "Искър"

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2019 г. шестте града с население над 120 хил.
жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара
Загора
3 От началото на 2017 г. базисна година за ИЦЖ е 2015 г.
4 Не се включват продажби в курортни комплекси
5 Предварителни данни за първо тримесечие 2020 г.
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1995 г. в Пловдив. Няколко години по-късно неин едноличен собственик става един от
акционерите - Васил Василев. Той участва в касовата приватизация през 2004 г. и закупува част от
бившия Домостроителен комбинат под тепетата. Инвестира в нови производствени мощности и
през 2006 г. открива модерния металургичен завод „Хелиос-металург“, в който са вложени близо
30 млн. лв. Отваря бази в София и Бургас. Преди това „Хелиос Металург“ е част от СД „Хелиос“съдружие между братята Васил и Кирил Василеви, които впоследствие разделят бизнеса.
Марица, 19 юни 2020

Росатом, Framatome и GE Steam Power ще участват заедно за „Белене“
Руската държавна корпорация "Росатом" е договорила сътрудничеството с Framatome SAS
(Франция) и GE Steam Power в рамките на процедурата за избор на стратегически инвеститор за
проекта АЕЦ „Белене" в България, съобщава руският концерн. Меморандумите са подписани от
Кирил Комаров, първи заместник генерален директор и директор на Блока за развитие и
международен бизнес на "Росатом", Фредерик Лельовр, старши изпълнителен вицепрезидент по
регионалните продажби на Framatome SAS и Микел Керуле, президент на General Electric Steam
Power. В рамките на постигнатите споразумения, при условие че руската държавна корпорация
"Росатом" бъде избрана за стратегически инвеститор в проекта след конкурса, General Electric ще
се счита за партньор с турбогенераторната инсталация, базирана на технологията Arabelle и
оборудването на машинна зала, а Framatome SAS - за партньор с оборудването за
автоматизираните системи за управление на технологичните процеси (АСУ ТП) за централата.
Припомняме, че "Росатом", Framatome SAS и General Electric влязоха в краткия списък от пет
кандидата за осъществяването на проекта АЕЦ "Белене", заедно с Китайската национална ядрена
корпорация (China National Nuclear Corporation - CNNC) и Корейската хидро-ядрена корпорация
(Korea Hydro & Nuclear Power Corporation - KHNP).
investor.bg, 19 юни 2020

Кабинетът взе 140 млн. лв. от данъците ни, за да ги налее в ПИБ
Правителството ще налее нови 140 млн. лв. за увеличаване на капитала на Българската банка за
развитие. Това е сумата, която ББР записа като права за придобиване на 70% от новоемитираните
акции на Първа инвестиционна банка на обща стойност 200 млн. лв. Парите идват от централния
бюджет и се предоставят на Министерството на икономиката, което е принципал на държавната
банка. Така с парите на данъкоплатците държавата влиза в частната банка, след като стрестестове,
проведени от ЕЦБ миналата година, показаха, че тя има капиталов недостиг от близо 263 млн. лв.
"С Постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на икономиката за
2020 г. за допълителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер на 140 000 хил. лв., с цел увеличаване на капиталовата адекватност
на „Българска банка за развитие" АД", гласи прессъобщението след днешното заседания на
Министерски съвет. За влизането на държавата в ПИБ стана ясно преди седмица.
Сега, 18 юни 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Разходите на работодателите надхвърлят
10% през първото тримесечие на годината
По предварителни данни на Националния статистически
институт през първото тримесечие на 2020 г. общите
разходи на работодателите за един отработен час от
наетите от тях лица нарастват с 10.2% спрямо първото
тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е
с 9.0%, в услугите - с 9.2%, и в строителството - с 8.1%. По
икономически дейности през първото тримесечие на 2020
г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия
период на предходната година е регистриран в
икономическите сектори „Образование“ - с 25.9%,
„Операции с недвижими имоти“ - с 23.2%, и
„Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.5%. През
първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие
на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен
час се увеличават с 10.2%, а другите разходи (извън тези
за възнаграждения) - с 10.3%. По икономически сектори
изменението на разходите за възнаграждения спрямо
същия период на предходната година варира от 25.6% за
„Образование“ до 3.4% за „Добивна промишленост“.

24.06.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.72807 BGN
1 GBP = 2.15804 BGN
Икономически показатели
USD/BGN
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1.78
1.76
1.74
1.72
1.70
1.68
1.66
1.64

Централен курс на БНБ
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Банките са отсрочили близо 10% от кредитните си
портфейли, след въведения на 10 април мораториум върху
плащанията по заемите. Мярката бе предприета след
одобрение от БНБ в подкрепа на гражданите и фирмите,
изпаднали в затруднение заради коронавируса. 22 юни е
последният ден, в който търговските банки приемат
заявления за отсрочване на кредити на свои клиенти.
Исканията може да се подават и електронно, като всяка
банка е публикувала на сайта си формулярите, които
трябва да се попълват. Кредитната ваканция е от 3 до 6
месеца - време, в което от длъжниците няма да се търси
погасяване на заема, без това да се счита за просрочие и
без да се вписва в Централния регистър. По данни на БНБ
към 31 май в трезорите са подадени близо 102 000
заявления за отсрочване на заеми. Към същата дата
одобрените заявления са 80 300, чиято брутна балансова
стойност е 6.064 млрд. лв. Това представлява почти 10%
от кредитния портфейл на банките, присъединили се към
мораториума към края на април, посочват от БНБ.
Интересът към отсрочване на заемите е много висок още
от самото начало. Само за първите три дни от влизане в
сила на мораториума бяха подадени над 20 000 заявления.

ПЧИ: 23.9 млн. EUR, април 2020

март'18

Банките са отсрочили 10% от кредитите
заради COVID-кризата
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Българите остават най-бедните в Евросъюза
Българите остават най-бедни в Евросъюза, сочат най-новите данни за потреблението в Евросъюза
на Евростат. Те са за 2019 г. И през 2018 г. бяхме на последно място. Фактическото индивидуално
потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. Базирано на първите
предварителни оценки за 2019 г. на НСИ по данни на Евростат, ФИП на човек от населението,
изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на
ЕС, от 59 до 135% от средното равнище в EС-27. Девет държави членки регистрират ФИП на
човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2019 година. Най-високо е в
Люксембург - 35% над средното за ЕС-27 ниво. Германия e с около 23% над средното за ЕС
равнище, следвана от Австрия, Дания, Белгия, Нидерландия, Финландия, Швеция и Франция,
които са постигнали нива между 5 и 20% по-високи от средните за ЕС-27. ФИП на човек от
населението за дванадесет държави членки варира от средното равнище за ЕС-27 до 25% по-ниско.
В Италия, Ирландия, Кипър, Испания и Литва равнищата на ФИП на човек от населението са до
10% под средното за ЕС-27, в същото време в Португалия, Чешката република, Словения и Малта
са от 10 до 20% по-ниски. В Полша, Румъния и Гърция те са от 20 до 25% по-ниски от средното
равнище за ЕС-27.
24 часа, 19 юни 2020

Строителството в България почти не е усетило кризата
През втория месец на изолация и блокиране на голяма част от стопанската дейност в България,
месец април, много от секторите спряха да функционират почти напълно. Не така стоят нещата
със строителството обаче. Това е секторът, за който кризата почти не се усети, става ясно от данни
на Евростат за строителната дейност през месец април 2020 г. Строителството в България бележи
спад от едва 0.7% през април спрямо месец по-рано. На годишна база намалението е доста поголямо обаче – с 15%, но се доближава до средното за ЕС, което е 24%. През април 2020 г. заради
въведените ограничения заради коронавируса намаление в строителството е отчетено във всички
европейски страни, за които има статистика. Интересното тук обаче е че страната ни е една от
малкото, в които месечното намаление на строителството е под 1%. Единствено в Швеция
строителната продукция се е свила с по-малки темпове (0.3%) от България през април спрямо март
2020 г. Държавата, която за втори пореден месец отчита най-значителен спад в сектор
„Строителство“ на месечна база е Франция (32.6%), следвана от Испания (26.3%) и Словакия
(10%). На годишна база отново най-силен спад в сектор „Строителство“ е отчетен във Франция
(60.6%), следва Белгия (39%) и Испания (32.6%). На фона на това обаче Евростат отчита
повишение в строителната продукция в Румъния с 12.2%, следвана от Германия (0.9%) и
Финландия (0.8%).
economic.bg, 18 юни 2020

Наполовина намаляха преките чуждестранни инвестиции у нас за
четири месеца
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през април са 23,9 млн. евро, докато в същия
месец на миналата година бяха 163,2 млн. евро, което е намаление с над 85%, показват
предварителните данни на БНБ. Потокът на чуждестранните вложения към нашата страна за
първите четири месеца на тази година се свива на годишна база с 50,4% до 154,7 млн. евро, като
намалението е със 157,2 млн. евро. Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни
вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и
постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) излезе на минус с 24,6 млн. евро
за периода от януари до април 2020 г. Той е по-голям с 510,7 млн. евро за същия период на
миналата година, когато е отрицателен в размер на 535,4 млн. евро. Нетният поток от инвестиции
на чуждестранни лица в недвижими имоти е на минус с 0,2 млн. евро, при положителен нетен
поток от 2,3 млн. евро за януари – април 2019 г.
investor.bg, 18 юни 2020
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Дефицитът по текущата сметка на България се сви с 25% през април
Дефицитът по текущата сметка на България през април се свива до 186,5 млн. евро, докато преди
година за същия месец беше 249,7 млн. евро, което е намаление с 25%. За първите четири месеца
на тази година текущата сметка е на плюс с 625,7 млн. евро, като за същия период дефицитът беше
19,8 млн. евро, показват предварителните данни на БНБ. Текущата и капиталова сметка за април е
положителна и възлиза на 308,5 млн. евро, като преди година дефицитът беше от 163,4 млн. евро.
За първите четири месеца на тази година тя е на положителна територия с 936.7 млн. евро при
излишък от 259,8 млн. евро за периода януари – април 2019 г. Търговското салдо за април е
положително в размер на 120,2 млн. евро, като преди година то беше 222,1 млн. евро. От януари до
април търговското салдо е отрицателно в размер на 95,1 млн. евро при дефицит от 569,3 млн. евро
за същия период на 2019 г. Износът на български стоки през април възлезе на 1,924 млрд. евро,
като намалява с 18% (422,9 млн. евро) на годишна база. За януари – април 2020 г. той е 9,043 млрд.
евро, като намалява с 327,5 млн. евро (3,5%) в сравнение с този за същия период на 2019 г.
investor.bg, 18 юни 2020

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

Предприятие
Албена АД
СОК Камчия ЕАД
Тера Тур Сервиз ЕООД
Галакси Инвестмънт Груп ООД
София Хотел Балкан АД
София Принцес хотел АД
Съни Травел Клуб ЕООД
Интерхотел Гранд-Хотел София АД
Златни пясъци АД
Дюни АД

Град
Оброчище
Бургас
София
Пловдив
София
София
София
София
Варна
Созопол

Общо активи
(хил. лв.)
2017
2018
573 776
581 896
305 576
248 566
213 115
242 405
237 305
235 425
154 919
159 351
115 124
127 457
146 217
124 685
93 075
108 693
109 421
107 335
96 521
103 438

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

17 инвестиционни посредници и банки
участват в Деня за акции
7 инвестиционни посредници и банки участват в шестото
издание на инициативата на Българска фондова борса и
Централен депозитар „Ден за акции“ на 25 юни. Големият
брой партньори на инициативата дава широк достъп на
физическите лица до капиталовия пазар и ги улеснява да
търгуват с акции без такси и комисионни на този ден.
Инициативата има за цел да подобри инвестиционната
култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти
като форма на инвестиция в страната ни.
Инвестиционните посредници и банки, които се включват
в „Деня за акции“ са:

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

1 222 786.21

Standard

4 983 833.33

АДСИЦ

452 822.94

Регулиран пазар общо

6 707 575.85

BGREIT: 22.05.2020 – 23.06.2020
134.5
134.0
133.5
133.0
132.5
132.0

23.06

21.06

19.06

17.06

15.06

13.06

11.06

09.06

07.06

05.06

03.06

01.06

30.05

28.05

26.05

24.05

22.05

131.5

BGBX40: 22.05.2020 – 23.06.2020
100.0
99.0
98.0
97.0

96.0
95.0
19.06

21.06

23.06

19.06

21.06

23.06

17.06

15.06

13.06

11.06

09.06

07.06

05.06

03.06

01.06

30.05

28.05

26.05

94.0
24.05

Авал Ин АД
Българо-американска кредитна банка АД
Българска банка за развитие АД
БенчМарк Финанс АД
Евро-финанс АД
Елана Трейдинг АД
Капман АД
Карол АД
МК Брокерс АД
Обединена българска банка АД
Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД
София Интернешънъл Секюритиз АД
Тексим Банк АД
Токуда Банк АД
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД
Ъп Тренд ООД
Юг Маркет АД

22.05



















БФБ-София
Седмичен оборот
15 – 19 юни 2020 г.
Пазар

SOFIX: 22.05.2020 – 23.06.2020
470.0
465.0
460.0

455.0
450.0
445.0

17.06

15.06

13.06

11.06

09.06

07.06

05.06

03.06

01.06

30.05

28.05

26.05

24.05

440.0

22.05

По време на инициативата всички индивидуални
инвеститори (физически лица) 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 или банка.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени на
25 юни поръчки на физическо лице с обем 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.
profit.bg, 19 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

Вдигат три нови хотела, с електронен
достъп ще заменят персонала
Три нови хотела вдигат предприемачи във Велико
Търново и съседното градче Килифарево.
Строителните им разрешителни вече са одобрени от
строителната дирекция на кметството и по част от
тях вече се работи, разбра „Борба“. Голям хотел с
две крила на ул. „Магистрална“ в югозападната
част на кв. „Колю Фичето“ с подход от главния път
София – Варна прави бизнесменът Мирослав
Велчев. Според проекта му мястото за настаняване
ще е новост за местния туристически пазар с такива
големи мащаби. Практически хотелът няма да
страда от особена липса на кадри, тъй като ще
разчита на електронни системи за достъп с кодове,
които елиминират физическото присъствие, а
обикновен смартфон може да служи като ключ.
Обекти от подобен тип вече има на доста места в
Европа и Америка, а сега способът навлиза и в
старата столица. Принципът е, че посетителят
получава специален код, с който влиза и се
настанява с валидност за периода на заплатения или
резервиран престой, без да ангажира рецепционист.
Борба - Велико Търново, 22 юни 2020

„Биовет“ АД с нови инвестиции в
Пещера
Компанията “Биовет” АД продължава да инвестира
в Пещера, където през есента на 2019 г., откри
завод за производство на фармацевтични продукти
и фуражни добавки, в който инвестицията е над 300
млн. лв., съобщи изпълнителният директор на
фирмата Ангел Желязков. С вложението фирмата
тогава увеличи капацитета за производство на
ветеринарни продукти с 50%. Новите проекти в
Пещера ще подпомогнат допълнителната обработка
на продукцията, която излиза от големия завод.
“Така ще имаме един краен високотехнологичен и
качествен продукт, който ще предлагаме на нашите
клиенти”, коментира Желязков. Той заяви, че в
стратегическия план за развитие на компанията
през следващите години са и проекти за
увеличаване на капацитета, както и в областите на
екологията и на подобряване условията на работа.
Като най-голямо предприятие в Пещера, “Биовет”
АД е инициатор и на редица социални дейности
като трапезария за нуждаещи се и помощ за спорта
в общината.

„Спортал“ инвестира в платформа
за създаване на онлайн магазини
„Спортал.БГ“ АД, издателят на
едноименния спортен сайт, е купил дял
във фирмата „КлаудКарт“ АД, която
разработва
платформа
CloudCart,
позволяваща на малкия и среден
бизнес
да
създава
собствени
електронни магазини. Към днешна
дата услугата се използва от 8000
търговци от България и чужбина, а
транзакциите,
минали
през
платформата за последния месец, са на
стойност 97 млн. долара, пише в
съобщението на компанията.
economic.bg, 24 юни 2020

Puzl CowOrKing се разраства и ще
предлага работни места за големи
компании
Едно от най-големите споделени
работни пространства в България Puzl
CowOrKing обяви поредното си
разширение. Нови 350 работни места
ще бъдат достъпни поетапно до
началото на следващата година. Този
път те ще бъдат насочени към големи
компании и корпорации от IT сектора,
като общата инвестиция в новия
проект възлиза на 1.5 млн. лв.
Капитал, 22 юни 2020

Правителството одобри трета частна
болница в Сливен
Министерският съвет одобри, по
предложение на здравния министър
Кирил Ананиев, създаването на трета
частна болница в Сливен. Лечебното
заведение се казва „Св. Лука“ и е
специализирано в осъществяването на
физикална
и
рехабилитационна
медицина. Тя ще извършва и
продължително лечение по вътрешни
болести, за които е установена
потребност съгласно Националната
здравна карта: вътрешни болести,
кардиология,
нервни
болести,
ревматология.
economic.bg, 18 юни 2020

Труд, 19 юни 2020
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"Алкомет" ще произвежда части за електромобили на немски
автомобилен гигант
Българската компания "Алкомет" ще произвежда части за електромобили на немски автомобилен
гигант. По думите на председателя на Надзорния съвет на "Алкомет" Фикрет Индже двете
компании вече са сключили договор за 10 години. Той обаче не разкри кой е немският автогигант.
Първите части за електромобили ще бъдат изработени в Шумен още това лято. Очаква се масовото
производство да започне през 2021, 2022 година. Става въпрос за голям набор от части - такива,
които ще се използват по ходовата част на колите, елементи по кутиите на батериите на
електромобилите, такива в системите за сигурност и в самото купе. Има данни и че шуменската
фирма ще произвежда ербегове. Вследствие на споразумението българската компания ще открие
около 50 нови работни места за квалифицирани кадри. Новите части ще се произвеждат в нови
производствени сгради, които в момента се изграждат. Голяма част от машините за
производството на въпросните елементи вече са закупени. Фикрет Индже посочи и че немската
фирма сама е потърсила и предложила партньорство на "Алкомет". Според него това се дължи
именно на новата модерна техника, която българският производител е закупил. В шуменската
компания работят 1 100 служители. Заради кризата не е имало съкращения и пускане в неплатен
отпуск.
money.bg, 18 юни 2020
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АНАЛИЗИ

Търговците на горива: Сивият сектор се е свил от 1 млрд. на 250 млн. лв.
След месец и половина ще приключи регистрацията на всички икономически оператори в
сектора
Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива обяви,
че сивият сектор в България е много по-малък от прокламираните 20-30%, равняващи се на 1
млрд. лева. Повод за коментара е Оценка на нерегистрирания пазар на горива от Центъра за
изследване на демокрацията и Българската петролна и газова асоциация.
Прави впечатление, че съгласно изложените данни „злоупотребите“ при дизела и бензина са 8-9%,
при метана - 14%, а при пропан-бутана - 0,78%, което силно променя средния показател и
спокойно може да подведе неинформирания читател, който бива буквално заринат с числови
стойности. Убедени сме, че при следващо изследване новата сума ще бъде 250 млн. лева,
категорични са от асоциацията, която публикува своята позиция.
В браншовата организация смятат, че при частичните данни се използват и чисто субективни
обобщения и допускания, които според тях изкривява представата на обществото за проблемите в
сектора на горивата. В асоциацията посочват, че един по-обективен и грамотен прочит показва, че
всъщност мерките, предприети от правителството за запазване на конкурентната среда в България,
„си казват думата“ и, ако съществува „сив сектор“, то той е много по-малък от прокламираните 2030%, равняващи се на 1 млрд. лева.
Направен е опит да се формулира тезата, че са употребени повече горива от реално отчетените, въз
основа на „изчислен“ среден разход и изчислени средни изминати километри, което силно
изкривява изследването, убедени са търговците на горива.
От асоциацията недоволстват, че проучването на Центъра за изследване на демокрацията и
Българската петролна и газова асоциация излиза едва сега, доста след като държавата предприе
редица стъпки за изсветляване на сектора, за премахване не само на контрабандата на горива, но и
на нелоялните и недобросъвестни търговски практики. В анализа на ЦИД не са предложени и
мерки, в случай че анализаторите приемат тези, като недостатъчни или неефективни.
Тези стъпки държавата предприе чрез институции от почти всички публични сектори – Народно
събрание, Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, Министерство на
икономиката, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българският институт по
метрология, Прокуратурата, Комисията за защита на конкуренцията и други, напомнят
търговците.
Те допълват, че новият Закон за горивата осуетява монопола и гарантира съществуването на
малкия и среден български предприемач, както и запазването на хиляди работни места. След помалко от месец и половина ще приключи регистрацията на всички икономически оператори в
сектора и всеки един гражданин, на сайта на Министерство на икономиката ще може свободно да
провери, кои са легалните търговци на горива.
От асоциацията напомнят, че с допълнения към Закона за здравето държавата поиска от
единствения голям и структуроопределящ за пазара производител на горива в България - Лукойл
Нефтохим Бургас да промени статута на шестте си бази за горива, като отделни данъчни складове,
които да бъдат оборудвани с измервателни уреди на вход и изход на горивото, заедно с денонощно
видеонаблюдение.
Това са изискванията, които важат и за всички останали, уверяват търговците. В позицията им се
твърди, че държавата ще стъпи на пазарен принцип чрез Държавната петролна компания на пазара
на горива и ще балансира търговията.
investor.bg, 22 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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