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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 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. 

Източник: НСИ 
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Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

Електронно седмично издание на 

Камарата на професионалните оценители 

 

 

09 юли 2020 г. 

Брой 27 (414), Година 9 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Разпродават имущество за 2 млн. лв. на 

хлебозавода 

Имущество за близо 2 млн. лв. на фалиралия хлебозавод 

във В. Търново е пуснато за продажба от синдика на 

дружеството. Това показва справка в Информационната 

система за производство по несъстоятелност. Продажбата 

е във връзка с определениe от 8 юни т. г. на Окръжен съд 

– В. Търново. В дългия списък на синдика са включени 

пещи, хладилни камери, казани, машини и др. Движимото 

имущество, продавано като цяло, е с първоначална цена в 

размер на 1 994 220 лв. До 1 септември интересуващите се 

купувачи могат да изпратят писмено предложение за 

участие в прякото договаряне. След всяко писмено 

предложение, отговарящо на минималните условия на 

проданта, ще се проведат преговорите с кандидатите. До 

участие се допускат само тези, които са представили 

документ за внесен задатък в размер на 10 % от 

минималната цена, посочва в обявлението синдикът 

Боривой Миланов.  

Янтра - Велико Търново, 08 юли 2020 

Две предприятия в Ловешка област със 

задължения към работниците си са 

обявени в несъстоятелност 

В тримесечен срок ощетените работници могат да 

претендират за обезщетения от Фонда за гарантираните 

вземания. „Технокороза“ АД и „Силва маш“ ЕООД, които 

през есента на 2019 г. прекратиха производствената си 

дейност, а десетки техни работници и служители останаха 

без заплати, са обявени в несъстоятелност с решения на 

Окръжния съд в Ловеч, вписани в Търговския регистър. 

На двете дружества са назначени и временни синдици. От 

инспекцията по труда съобщиха, че ощетените работници 

могат да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания 

за да получат обезщетения за дължимите им суми. 

Фондът се администрира от Националния осигурителен 

институт, откъдето работниците могат да получат повече 

информация за процедурата по изплащането им, 

уточняват от трудовата инспекция. 

БНР, 07 юли 2020 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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Белгийска компания купи „Суперхостинг.БГ“ 

Белгийската дигитална компания Team.blue е придобила българската хостинг фирма 

„Суперхостинг.БГ“. Така местното дружество става част от група, присъстваща на 12 пазара и 

включваща 30 бранда. „Това е важна стъпка за нас като компания, която ще ни позволи не само да 

разширим присъствието си в региона, но и да затвърдим София като дигиталния хъб на 

Балканите“, коментират управляващите партньори в българската компания в корпоративния блог. 

“В лицето на Team.blue виждаме не просто инвеститор, а партньор, който споделя ценностите ни 

за това как трябва да се развива браншът, така че да отговаря своевременно на клиентските 

изисквания, нуждите на бизнесите и бързото развитие на технологиите. Основна цел на 

присъединяването ни към групата е да превърнем офиса ни в София в регионален хъб за 

дигитални услуги в региона.“ „Суперхостинг.БГ“ ще продължи да се развива самостоятелно в 

България под сегашния си бранд, запазвайки мениджмънт и стратегията си за развитие. 

economic.bg, 07 юли 2020 

"Албена" АД изнася рискове чрез дъщерни туроператорски дружества 

„Албена“ АД създава междинно звено между себе си и клиентите си в лицето на дъщерните 

туроператорски компании „Албена тур“ АД, България, и „Фламинго турс“ ЕООД, Германия, 

показва протоколът от общото събрание на акционерите, проведено на 20 юни 2020 г. Съветът на 

директорите ще сключи рамков договор между „Албена“ АД като хотелиер и „Фламинго турс“ 

ЕООД, Германия и „Албена тур“ ЕООД като туроператори на стойност между 3 млн. евро и 75 

млн. евро годишно. За сравнение - консолидираните приходи на „Албена“ АД за 2019 г. са 125 

млн. лв. (64 млн. евро). И двете дружества са 100% собственост на „Албена“ АД. Договорът е за 

срок от 5 туристически сезона, започващ от 2021 г. Изпълнителният директор на „Албена“ АД 

Красимир Станев е обяснил пред акционерите, че тази промяна е много важна за „Албена“ АД. 

Посочил е, че в 50-годишната история на комплекса „Албена“ винаги е извършвало самостоятелно 

своята търговска дейност, включваща не само предлагане на туристическия продукт, но и 

договаряне и подписване на туроператорските договори с външните партньори. 

investor.bg, 06 юли 2020 

Rohlik.cz придобива миноритарен дял в eBag.bg за €1 милион 

Rohlik.cz, най-големият интернет търговец в Чехия, е сключил споразумение за придобиване на 

миноритарен дял в eBag.bg, съобщиха от българската компания. Инвестицията е в размер на €1 

млн., а пред чешкото издание Seznam Zprávy създателят на Rohliz Томаш Чупър коментира, че 

през следващите години има амбициите да стане едноличен собственик. Rohliz.cz има оборот от 

€150 млн. през 2019 г. и разширява дейност и към Унгария. Компанията има планове да навлезе и 

в Австрия и Германия. Партньорството цели да се ускори растежа на компанията и експанзията ѝ в 

България, се посочва в съобщението. Компанията е създадена през 2014 г. от Томаш Чупър, който 

стои и зад портала Slevomat, лидер в онлайн продажбите на стоки и услуги с отстъпка в 7 

европейски държави. Българската eBag.bg започва работа през 2015 г., първоначално с подкрепата 

на "Фантастико", но по-късно двете компании се разделят. Към момента интернет магазинът е най-

големият у нас, като за 2018 г. оборотът възлиза на 6 млн. лв., по данни от Company Guru. 

money.bg, 03 юли 2020 

Чешки милиардер е неизвестният инвеститор в ПИБ  

Чешкият милиардер Карел Комарек е неизвестният частен инвеститор, придобил една трета от 

новоемитираните акции на Първа инвестиционна банка. Това той е направил чрез семейната си 

фондация Valea Foundation. От финансовата институция съобщиха, че днес финансовата операция 

е приключила. "Първа инвестиционна банка успешно увеличи капитала си. Днес инвеститорите 

заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа. Новите акционери на банката са Българска 

банка за развитие (ББР) с 18,35% и Valea Foundation със 7.87%", гласи съобщението. Така към 2 

юли ПИБ увеличава своя основен капитал със 195 424 000 лв. Към 16,30 часа акциите на банката 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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на БФБ поевтиняха с 1,55% до 2,540 лева за акция. Както вече е известно ББР получи с 

правителствено решение 140 млн. лв., за да придобие близо 70% от емитираните нови акции на 

ПИБ на обща стойност 200 млн. лв. Те бяха емитирани на цена 5 лв. на акция, което двойно повече 

от цената, на която се търгуват старите акции на банката. 

Сега, 03 юли 2020 

Теленор отделя телекомуникационната си инфраструктура в отделна 

компания 

Операторът "Теленор" вече ще отговаря единствено за клиентските услуги, а всички активи, 

свързани с телекомуникационната инфраструктура, се прехвърлят в отделна компания. Това 

решение е взел собственикът на операторът - чешкият фонд PPF. Новата компания у нас ще се 

казва CETIN България. Същата процедура ще се извърши и за операторте, опериращи под марката 

"Теленор" в Сърбия и Унгария, като трите организации ще оперират в рамките на CETIN Group. 

Групата ще се фокусира върху подобряването и внедряването на телекомуникационна и ИТ 

инфраструктура и тяхната експлоатация и поддръжка. "Теленор" ще продължи да използва 

сегашната си мобилна мрежа, както и ще остане носител на лицензите си за радиочестотен спектър 

и ползването му. Също така CETIN България ще предлага и качествени мрежови и 

инфраструктурни услуги на едро, като например пренос на данни, изграждане на центрове за 

данни (data center). 

24 часа, 03 юли 2020 

Кипърска фирма купува бившия “Шератон” в София  

Регистрирана в Кипър компания ще бъде новият мажоритарен собственик на софийския хотел 

“София хотел Балкан”. Дружеството е “Потамиро Лимитид”. На 1 юни е бил сключен договор, 

според който то придобива 500 поименни акции от капитала “Наранджила Къмпани”, което 

всъщност представлява 100% от капитала и?. “Наранджила Къмпани” пък е собственик на най-

големия акционер на хотела “Бандола пропъртис лимитид” с дял от 87,49%. За смяната на 

собствеността на бившия хотел “Шератон” се разбира от документи, подадени до Комисията за 

финансов надзор. Те са публикувани и на сайта на Българска фондова борса. В тях се посочва, че 

КЗК също е уведомена за сделката, но няма официална информация на каква стойност е тя. 

Според уведомлението от “Потамиро лимитид” не се очаква операцията да окаже въздействие 

върху нито един продуктово-географски пазар в страната. 

24 часа, 02 юли 2020 

HeleCloud, която доставя облачните услуги на Amazon, придобива 

софийската DataStork 

Технологичният консултант в платформата на Amazon Web Services (AWS) с офиси в Лондон, 

София и Хага - HeleCloud, обяви, че е придобила DataStork, компания за софтуерен облачен 

инженеринг и AI/ML услуги, със седалище в София. Сделката е подкрепена от инвестиция на 

BGF, най-активният инвеститор във Великобритания и Ирландия. Страните не разкриха 

финансовите детайли по сделката, която беше финализирана по-рано тази седмица. DataStork, 

която ще продължи да работи под това име, сега е дъщерно дружество, изцяло притежавано от 

HeleCloud. Компаниите разполагат с тясно свързани портфолиа от услуги, които ще продължат да 

развиват и интегрират с течение на времето. Това е второто придобиване за HeleCloud от 2019 г. 

насам, когато компанията придоби OlinData, AWS Advanced Consulting Partner, базирана в 

Холандия, специализирана в инфраструктурата с отворен код, като част от непрекъснатия растеж 

на HeleCloud в цяла Европа, подкрепен от BGF. 

money.bg, 02 юли 2020 

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

БВП на България ще се срине с около 7%, 

прогнозира ЕК 
Въпреки доброто икономическо представяне в началото на 

годината, пандемията COVID-19 и мерките, необходими 

за нейното овладяване от средата на март, оказаха 

неблагоприятно въздействие върху икономическата 

активност, заявява Европейската комисия в своята лятна 

икономическа прогноза. Според ЕК годишният ръст на 

реалния БВП е спаднал от 3,4% през 2019 г. до 1,2% на 

годишна база през първото тримесечие на 2020 г. 

Вътрешното търсене е намаляло на фона на по-ниското 

частно потребление и свиващите се инвестиции. 

Влошаването на бизнес настроенията и краткосрочните 

показатели, което започна през април, сочи рязък спад на 

икономическата активност през второто тримесечие. 

Частното потребление е потънало в резултат на 

ограничителните мерки. "Намалените приходи, по-

ниското използване на капацитета и високата несигурност 

са спрели инвестициите. От март 2020 г. значително 

влошената външна среда тежеше върху износа на стоки, 

докато ограниченията за пътуване доведоха до рязък спад 

в търговията с услуги", отбелязва Еврокомисията. 

Банкеръ, 08 юли 2020 

За период от 16 години: Пенсионните 

фондове донесоха 54% доходност 
За последните 16 години средната доходност на 

универсалните пенсионни фондове в страната е 54,5%, а 

на доброволните е 53,39%. Това обявиха от Българската 

асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 

осигуряване (БАДДПО), като представиха данни за 

дейността си до края на юни. Средногодишната им 

доходност от 1 юли 2004 г. досега е 3,5-4%. Това е повече 

от лихвите по банковите влогове и от инфлацията. Но 

резкият спад на фондовите борси по света в началото на 

пандемията от COVID-19 през март доведе до понижаване 

на натрупаната доходност на фондовете, което още не 

може напълно да бъде преодоляно. В края на март 

индексите на фондовите борси се понижиха с 35-40%. Но 

благодарение на предприетите действия от българските 

пенсионни фондове те завършиха първото тримесечие с 

отрицателна доходност само от 5-8%. 

Труд, 08 юли 2020  

 

Производството, оборотът в търговията и 

износът се свиват драстично през април 
Индексът на промишленото производство, оборотът в 

търговията на дребно и размерът на износа бележат 

сериозен спад през април тази година в сравнение със 

08.07.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.73236 BGN 

1 GBP = 2.16953 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.07.2020  

 

ПЧИ: 23.9 млн. EUR, април 2020 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към март 

2020, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 9.0%, май 2020 

 

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

23.9

-200

-100

0

100

200

300

400

500

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

м
ар

т'
18

ю
н

и
'1

8

се
п

т'
18

д
ек

'1
8

м
ар

т'
19

ю
н

и
'1

9

се
п

т'
19

д
ек

'1
9

м
ар

т'
20

9.0%

5.0%

5.5%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

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


 

 

 

стр. 5 от 12 

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

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

Брой 27 (414) / 09 юли 2020 Камара на професионалните оценители 

 

същия месец на миналата година, показват ключовите за промишлеността данни, разпространени 

от НСИ. Април стана първият цял месец, минал под знака на въведеното извънредно положение 

заради пандемията от коронавирус. През април 2020 г. оборотът в търговията на дребно намалява 

с 19.9% в сравнение със същия месец на предходната година. Най-сериозен е спадът на оборота 

при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 40.3%). При индекса на 

промишленото производство е регистриран спад от 15.7% спрямо април 2019 година. При 

строителната продукция спадът е 15 на сто. Търговското салдо за април 2020 г. е положително в 

размер на 120.2 млн. евро при дефицит от 222.1 млн. евро за април 2019 година. За януари - април 

2020 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 95.1 млн. евро (0.1% от БВП) при дефицит от 

569.3 млн. евро (0.9% от БВП) за същия период на 2019 година. 

Дневник, 07 юли 2020 

Печалбата на банките до май пада с 37.5% до 476 млн. лв. 
Банковите отчети отразяват ефекта на коронакризата върху системата все по-видимо. Данните за 

първите пет месеца на 2020 г. показват печалба от 476 млн. лв., което е с 37.5% по малко от 

реализираната в същия период на предходната година. Сам по себе си този спад изглежда 

драстичен, но той дори подценява реалната картина. Причината е, че приходите от дивиденти от 

дъщерни дружества на банките за петте месеца са 176 млн. лв., или сума от порядъка на над една 

трета от печалбата. Миналата година също имаше 120 млн. лв. приходи от дивиденти (основно 

дължащи се на компанията на "Уникредит" за потребителски заеми), но те имаха чувствително по-

малка тежест в банковите резултати. А ако сега се премахнат дивидентните постъпления, спадът 

на печалбата би бил с над 50% до около 300 млн. лв.  

Капитал, 03 юли 2020 

Евростат: Безработицата в България е намаляла през май 
Безработицата в Европейския съюз е нараснала до 6,7% през май в сравнение с отчитане от 6,6% 

през април. Третият месец, белязан от мерки за ограничаване на COVID-19 е повишил 

коефициента на безработица в еврозоната до 7,4%, спрямо 7,3% през април, това показват данните 

на Евростат, статистическата служба на Европейският съюз. Според Евростат 14,366 милиона 

мъже и жени в ЕС, от които 12,146 милиона в еврозоната са били безработни през май 2020 г. В 

сравнение с април 2020 г. броят на безработните лица е нараснал с 253 000 в ЕС и с 159 000 в 

еврозоната. Безработицата в България обаче е спаднала до 4,6% през май в сравнение с 4,8% през 

април. През май в ЕС са били безработни 2,815 милиона младежи (под 25 години), от които 2,267 

милиона еврозоната. За отчетния период равнището на младежката безработица е било 15,7% в ЕС 

и 16,0% в еврозоната. В сравнение с април 2020 г. младежката безработица е нараснала с 64 000 в 

ЕС и с 42 000 в еврозоната. 

investor.bg, 03 юли 2020 

Рейтинг 10 Топ фирми 

Водещи български предприятия от сектор "Ресторанти", по Печалба за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Печалба  
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Сънфудс България ЕООД София 6 504 8 002 

2 Консорциум Зита АД Варна 2 993 3 343 

3 Бар ЕООД Варна 2 255 2 004 

4 Хенд ЕООД Варна 2 131 1 898 

5 Арт 2000 ООД София 759 1 777 

6 Хепи Дилайт ЕООД Варна 1 392 1 531 

7 Хепи Хенд ЕООД Варна 1 079 1 414 

8 Вес Трейд ООД Русе 1 378 1 394 

9 Хенд 2 ЕООД Варна 1 065 1 266 

10 ДСГ България ООД Сливен 376 1 194 

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

 

11 родни компании, разпределящи сериозен 

дивидент 
Сезонът на дивидентите е в разгара си. Част от публичните 

компании на Българска фондова борса вече проведоха 

годишните си общи събрания на акционерите и взеха 

решения за разпределение на дивидент. Други предстои да 

направят това в следващите дни. Екипът на Profit.bg 

отново ще разгледа голяма част от обичайните заподозрени 

компании, радващи акционерите си с добра дивидентна 

доходност. Ето ги и тях: 

Хидравлични елементи и системи 

Ямболският производител на хидравлични елементи ще 

разпредели по 0.21 лв. брутен дивидент на акционерите си. 

Физическите лица ще получат 0.1995 лв., след приспадане 

на 5% данък върху дивидента. 

М+С хидравлик 

Компанията от вчера започна изплащането на дивидента си 

за 2019 г. Сумата е 0.26 лв. на акция, или 0.247 лв. за 

акционерите физически лица. Общата сума, която ще бъде 

заделена към акционерите, възлиза на 10.2 млн. лв. 

Стара планина Холд 

Холдингът ще започне разпределението на дивидента за 

2019 г. от 10 юли. Брутната сума на една акция е 0.2456 

лв., а нетната за акционерите физически лица – 0.2333 лв. 

за лот. 

Корадо България 

Компанията е една от малкото на Българска фондова 

борса, възползвали се от промените в закона и 

разпределящи дивидент на шестмесечна база. Общото 

събрание на компанията вече гласува заделянето на 0.19 

лв. брутен дивидент на акция за второто полугодие на 2019 

г. Той ще се изплаща между 8 юни и 19 юли. 

Софарма 

Фармацевтичното дружество взе решение за 

разпределението на 0.07 лв. брутен дивидент на акция за 

миналата година. Акционерите физически лица ще получат 

нетната сума от 0.0665 лв., след приспадането на 5% данък върху дивидентите. 

Софарма имоти АДСИЦ 

Компанията, която е част от групата на Софарма, разпредели на акционерите си по 0.284 лв. 

дивидент на акция. За съжаление, вече е късно да закупите акции с право да получите дивидент от 

дружеството, тъй като този срок изтече на 26 юни. 

Софарма трейдинг 

Дистрибуторът на лекарства пък задели по 0.30 лв. на акционерите си, което прави по 0.285 лв. за 

всяка акция, притежавана от физическо лице. 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

29 юни - 03 юли 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 564 112.86 

Standard 1 450 721.73 

АДСИЦ 184 258.84 

Регулиран пазар -

общо 
2 440 120.01 

 

BGREIT: 08.06.2020 – 07.07.2020 

 

BGBX40: 08.06.2020 – 07.07.2020 

 

SOFIX: 08.06.2020 – 07.07.2020 
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Кораборемонтен завод Одесос 

Варненското дружество за поредна година разпределя сериозни суми за акционерите си. Преди 

година сумата беше 4 лв. на акция, а за настоящата тя е 2 лв. за лот. Началната дата за неговото 

изплащане е 27 юли 2020 г. 

Спиди 

Куриерската компания също ще задели по 2 лв. на акция към акционерите си. Размерът на 

дивидента за акционерите физически лица ще е 1.90 лв. Дивидентът ще се плати на две половинки 

– първата ще постъпи при акционерите си до 22 юли, а втората – до 22 август. 

ЕМКА 

До 10 юли все още имате възможност да закупите акции на ЕМКА, за да можете да получите 

дивидент от компанията. Общото събрание на компанията, проведено преди седмица, взе решение 

да задели по 0.08421 лв. за дивидент на всяка акция. Началната дата за неговото изплащане е 

определена за 25 август. 

Адванс Терафонд АДСИЦ 

В следващите дни ще ви представим и шампионите по дивидентна доходност, а това означава 

каква е доходността, носеща компанията спрямо цената на книжата. Едно е сигурно – фондът, 

инвестиращ в земеделска земя, ще е сред челниците. Компанията свиква общо събрание на 3 

август, на което ще се вземе решение за разпределението на дивидент от 0.14 лв. на акция. 

Акционерите физически лица ще получат по 0.133 лв., ако решението бъде гласувано, което - 

съотнесено към цена от 1.86 лв., към момента би означавало дивидентна доходност от малко над 

7%. 

profit.bg, 07 юли 2020 
SOFIX е трети по спад в ЦИЕ за полугодието 
Българският водещ борсов индекс SOFIX е сред индексите от Централна, Източна и Югоизточна 

Европа с най-силен спад през последната година и спрямо края на миналата година към края на 

второто тримесечие, показват изчисления на investor.bg. Все пак бенчмаркът е започнал да се 

възстановява след срива през март заради пандемията, въведеното извънредно положение в 

България и ограничителните мерки за спиране на разпространението на коронавируса в Европа. 

Най-ниска стойност бенчмаркът достигна на 19 март – 405,8 пункта, а след това най-висока 

стойност достигна на 5 юни – 467,21 пункта. Най-пострадал от кризата с коронавируса пазар в 

региона е Гърция. Водещият индекс там също се възстановява през второто тримесечие, но сривът 

спрямо края на 2019 г. е 30,3%. В Унгария понижението на водещия индекс за същия период е 

22,27%, а веднага след това е SOFIX с 20,22%. Босна и Херцеговина, Латвия, Словакия и 

Казахстан се оказват най-стабилните и устойчиви пазари със сравнително слаби изменения на 

индексите. След срива през март през второто тримесечие на годината водещият български 

бенчмарк се възстановява с малко над 8% в сравнение със стойността му в края на първото 

тримесечие. Към 30 юни обаче индексът губи 22,89% спрямо 30 юни 2019 г., а в сравнение с края 

на 2019 г. отчита спад от 20,22%. Най-силно през второто тримесечие на 2020 г. спрямо първото 

нараства турският BIST100 – почти 30 на сто. С малко над 20 на сто се увеличава OMX Tallin в 

Естония, а с 19 на сто – WIG в Полша. Само украинският индекс PFTS не успява да се възстанови 

от срива и към края на второто тримесечие спада с 2,29% спрямо първото. 

investor.bg, 02 юли 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 

Индустриалната зона "Загоре" е 

готова, има и инвеститори 

Индустриалната зона "Загоре" край Стара Загора е 

готова и търси стратегически инвеститори. На 

събитие в понеделник министърът на икономиката 

Емил Караниколов обяви, че зоната скоро ще бъде 

открита. Отпуснати са пари от държавата, построена 

е довеждаща инфраструктура – вода и ток. Той 

обяви, че вече и сериозен интерес от инвеститори. 

Според министъра Зелената сделка, която се 

предлага от Еврокомисията ще засегне много от 

работещите в региона. С приемането на новия Закон 

за индустриалните зони държавата може да започне 

изграждане на голяма индустриална зона тук с 

европейски пари, като само Бургас и Стара Загора 

имат такива подходящи терени, които да приемат 

голям стратегически инвеститор. Той подчерта, че 

Летище Стара Загора няма лиценз от 2007 година, и 

до момента не е проявен и инвеститорски интерес 

към него, а пряк конкурент на евентуалната му 

дейност ще бъде и летище Пловдив. Индустриална 

зона "Загоре" АД е инициатива на Община Стара 

Загора и местния бизнес в партньорство с държавата 

и е индустриална зона от модерен европейски тип. 

Тя предлага на бъдещите инвеститори достъпно и 

комуникативно място в един от най-днамично 

развиващите се градове в страната. Зоната е 

разположена в една от стратегическите от 

логистична гледна точка локации в  град Стара 

Загора  в посока Бургас. 

Банкеръ, 08 юли 2020 

Новият ВиК холдинг ще инвестира в 

безводни зони 

„Българският ВиК холдинг“, който заработи с 

капитал от 1 млрд. евро, ще се включи в решаването 

на проблемите, свързани с климатичните промени и 

предизвикателствата, които те създават пред 

отрасъла като безводието или наводненията. Новата 

структура ще инвестира в реализацията на големи 

проекти, които ще осигурят вода за региони с 

ограничени ресурси. Това каза шефът на 

дружеството Иван Иванов на петнадесетото издание 

на конференцията „Стратегическа инфраструктура и 

инвестиции“. "Голяма цел е намаляването на 

загубите на вода чрез инвестиции в активи публична 

държавна собственост. Ще се работи за финансово 

оздравяване на ВиК дружествата. Някои от тях се 

справят добре и инвестират, но други като ВиК - 

Перник нямат необходимите средства и се очаква от 

Шест са кандидатите да строят 

газопровод до Панагюрище и 

Пирдоп 

Общо шест компании и обединения са 

подали оферти за изграждане на 

преносния газопровод до 

Панагюрище и Пирдоп. Поръчката на 

"Булгартрансгаз" беше обявена малко 

преди началото на извънредното 

положение през март, а оферти се 

приемаха до средата на април. 

Проектът е част от плановете за 

снабдяване на основни промишлени 

центрове с природен газ. 

Капитал, 07 юли 2020 

Строителството на Зеления ринг на 

София може би ще почне през 2022 

г.  

Изграждането на дългообещаваната 

велосипедна алея по линията на 

бившето железопътно трасе от ВТУ 

"Т. Каблешков" в "Слатина" до гара 

"Пионер" може би ще започне през 

2022 г. Това каза кмета на София 

Йорданка Фандъкова. Столична 

община вече е готова да изпълни най-

важното условие, за да получи 

собствеността на терена под линията 

от сегашния му собственик - 

Национална компания "Железопътна 

инфраструктура". 

Сега, 03 юли 2020 

KiK откри първите си два магазина 

в България 

Германският дискаунтър за облекло и 

предмети за дома KiK откри своите 

първи два магазина в страната - в 

столичнитe The Mall и в Mega Mall. За 

2020 г. компанията предвижда да 

отвори 10-12 магазина в България. 

Основен акционер днес е 

холдинговата Tengelmann Group. KiK 

управлява повече от 3900 обекта в 12 

европейски държави. Заетите са над 

24 хил., от които 19 хил. са в 

Германия. 

Капитал, 03 юли 2020 
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холдинга да ги подпомогне финансово и методически. Затова в момента се разработват вътрешни 

правила за подбор и финансиране на проекти", обясни Иванов.  

Банкеръ, 08 юли 2020 

Парламентът ратифицира споразумението за интерконектора с Гърция  

Парламентът ратифицира Междуправителственото споразумение между България и Гърция 

относно междусистемната газова връзка Гърция-България, подписано в София на 10 октомври 

миналата година. Ратификацията е приета без дебат. В средата на юни Министерски съвет внесе 

предложение за ратифициране на споразумението, чиито основен фокус е стабилизирането на 

нивата на данъчно облагане за 25 години, периодът на експлоатация на газопровода. То има за цел 

да се установи предвидимост на паричните потоци за акционерите в проектната компания, 

фиксирайки нивата на корпоративния данък в двете държави към ставките, действащи в момента 

на сключването на споразумението. Това ще позволи и прилагането на конкурентна тарифа за 

пренос, което ще повиши атрактивността на газопровода за бъдещите търговци на газ. 

Газопроводът е с обща дължина приблизително 182 километра, от които 151 километра са на 

българска територия. Интерконекторът ще има основна стратегическа роля и прекият ефект ще се 

изразява в постигане на реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за 

България и за пазара на природен газ в Югоизточна Европа. 

investor.bg, 03 юли 2020 

Правят "първа копка" за суперкомпютър в България 

В София Тех Парк в четвъртък ще бъде направена символична първа копка на сградата на 

българския суперкомпютър, който ще бъде част от Европейската мрежа EuroHPC. Проектът за 

високопроизводителната машина се реализира от консорциум „Петаскейл суперкомпютър – 

България“ с водещ партньор „София Тех Парк“ АД. Поканени за участие в събитието са 

еврокомисарят с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ Мария 

Габриел, министърът на икономиката Емил Караниколов, министърът на образованието и науката 

Красимир Вълчев, кметът на София Йорданка Фандъкова, президентът Росен Плевнелиев (2012-

2017), представители на организациите партньори в консорциума „Петаскейл суперкомпютър – 

България“, на IT сектора. Суперкомпютърът ще е един от 5-те petascale суперкомпютри, имащи за 

цел да надградят изчислителната мощ на Европа. Кандидатурата на българския консорциум беше 

одобрена по процедура на EuroHPC Joint Undertaking, в която бяха избрани 8 локации, на чиято 

територия да бъдат изградени 3 pre-exascale и 5 petasacale машини. 

Банкеръ, 02 юли 2020 

„Булгартрансгаз“ планира да инвестира 2.9 млрд. лв. за 10 години 

2.905 млрд. лв. ще инвестира „Булгартрансгаз“ в газопреносната система на България в 

следващите десет години. Това става ясно от новия „Десетгодишен план за развитие на мрежите 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2020 – 2029 г.“, внесен за одобрение в Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР). Общественото обсъждане на документа „от разстояние“ е 

насрочено за 10.00 ч на 7 юли, става ясно от съобщение на сайта на държавния регулатор. Прави 

впечатление, че 86.7% от тази огромна сума – а именно 2.563 млрд. лв., ще бъдат инвестирани 

само през първите три години от действието му – през тази и до края на 2022 г. Става въпрос за 

инвестиции, за които вече е взето решение и голяма част от които са в процес на изпълнение. 

Останалите 13.3% - 341.892 млн. лева, трябва да бъдат вложени в газопреносната мрежа на 

страната през всичките останалите 7 години от действието на плана – от 2023 до 2029 г. 

включително. Нещо повече – 97.8% от инвестициите, предвидени за първите три години от плана 

– 2.504 млрд. лв., ще бъдат вложени само до края на тази и през следващата година. За 2022 г. са 

заложени едва 58.977 млн. лева. Причината за хвърлянето на такива огромни инвестиции за 

наистина кратко време е спешната необходимост от гарантиране сигурността на доставките на 

природен газ чрез диверсификация на източниците и маршрутите им. 

economic.bg, 02 юли 2020 
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АНАЛИЗИ 

EMI: Какви цени на електроенергията може да очакваме на свободния 

пазар? 

Излизането на небитовите потребители на свободния пазар ще съвпадне с икономическото 

възстановяване и покачването на цените на електроенергията 

Съгласно последните промени в Закона за енергетика, небитовите потребители на ниско 

напрежение ще трябва да напуснат регулирания пазар и да сключат договори с нови доставчици на 

електрическа енергия до края на месец септември 2020 г. Това ще доведе до промяна на един от 

елементите на сметката им, а именно  - на цената за енергия (обикновено досега изчислявана по 

фиксирана дневна и нощна тарифа), която ще бъде предмет на свободно договаряне. Останалите 

елементи няма да бъдат променени – това са цени за достъп и пренос през електропреносната и 

електроразпределителната мрежа и цена задължения към обществото, които са регулирани и се 

определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). И накрая, не трябва да се 

забравя и ДДС и акциз в крайната сметка, посочват от Институт за енергиен мениджмънт (EMI). 

Връзката цени на едро – цени на дребно на енергията 

Доставчиците/търговците на електрическа енергия на дребно формират собствен портфейл от 

енергия, осигурена от свободния пазар по цени на едро. Портфейлът на търговците обичайно се 

състои от сключени фючърсни договори за доставка на енергия и на закупени количества 

електроенергия от борсата - пазар „ ден напред“ и пазар „в рамките на деня“. Целта на всеки от тях 

е чрез комбинация от дългосрочни и краткосрочни продукти да балансира количествените и 

ценови рискове и да предложи атрактивни конкурентни оферти на съответна целева клиентска 

група. Борсовите цени, най вече цените на пазарните сегменти „ден напред“, са волатилни и 

реагират незабавно на краткосрочни тенденции и случайни събития. Практиката показва, че по-

голямата част от енергията се осигурява посредством двустранни договори, при които 

доставчиците на енергия сключват сделки за по-дълги времеви периоди с оглед именно да бъде 

хеджиран рискът от непредвидимостта на пазарите „ден напред“. От количествените и ценови 

характеристики на портфейла на търговците на дребно зависи какви ще са техните ценови 

предложения към потенциалните клиенти. За крайните клиенти/потребители именно 

предложенията на търговците представляват пряк интерес. Пазарът на едро остава за тях до 

голяма степен непознат и безинтересен. Доколкото обаче цените на дребно представляват функция 

от цените на едро, познаването на техните специфики и проекции може да подпомогне крайните 

потребители при подбора на най-изгодната оферта и ще ги предпази от несполучлив избор на 

изглеждащи атрактивно, но нереалистични оферти. 

Скъпо през зимата, евтино през пролетта 

Факторите, които оказват натиск върху цените на енергията в посока надолу, са обичайните за 

всеки пазар, а именно - намалено търсене и/или повишено предлагане. В случая за България и 

региона това е обикновено ситуацията през второто/третото тримесечие на годината - повишено 

производство на хидроенергия при пълноводие, съчетано с намалено търсене на енергия заради 

по-високите температури. Повечето слънчеви дни през преходните сезони водят до повишено 

предлагане на енергия от соларните мощности, което е също предпоставка за по-ниски цени. 

Обратно, първото и четвъртото тримесечие се характеризират обичайно със значително по-високи 

цени поради повишено търсене на енергия за отопление, особено при по-студени зими. В тези 

месеци промените в предлагането – например дори при планирано изключване на базови 

мощности - води до неочаквано високи ценови нива. Разбира се, икономическата активност оказва 

съществено значение. Например, изолацията заради пандемията, съответно икономическата 

несигурност и намаленото потребление, доведоха до необичайно ниски цени на Българска 

независима енергийна борса (БНЕБ) от март насам. Моментната снимка на цените на пазар „ден 

напред“ изглежда примамлива за потребителите, на които предстои да преминат от регулиран на 
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свободен пазар. Но не бива да се забравя, че тя е „моментна“ – наблюдава се тенденция на 

връщане към нормалните ценови нива преди изолацията. 

Какви ще са цените на едро през следващите 12 месеца? 

Цените на електроенергийните пазари в Европа до края на годината и през първата половина на 

следващата година, освен от обичайните фактори, ще зависят и от разпространението и 

задълбочаването на пандемията от COVID-19. Част от прогнозните сценарии включват бързо V-

образно възстановяване на икономическите пазари, което ще повлияе за възстановяване на 

търсенето енергия в Европа. Други сценарии предвиждат бавно икономическо възстановяване, 

съответно по-свито потребление на електроенергия и по-бавен ценови растеж. Прогнозите за 

движението на цените на едро на енергията в България, основани на цените на фючърсите в 

региона, са за повишение през следващите 12 месеца. На тази основа КЕВР е определила 

референтна пазарна цена за годишния период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 20212 г. в размер на 90 лв 

за мегаватчас. 

А цените на дребно? Какви ще са ценовите оферти на търговците? 

Излизащите за първи път на свободен пазар потребители на ниско напрежение вероятно ще 

предпочетат ценови оферти, които да са подобни на досегашните (в условията на регулирани 

цени) – фиксирани цени (лв/МВтч), които да не се променят в рамките на по-дълъг период. Трябва 

да е ясно, че за търговците този тип оферти са високорискови, поради което те ще са и релативно 

по-скъпи в сравнение с другите възможности. Относно ценовите параметри, добре е 

потребителите да използват за своя ориентация годишната референтна цена, определена от КЕВР с 

размер 90 лв/МВтч. Ако това е покупната цена, към нея търговецът ще добави своите разходи по 

договаряне, балансиране, отчитане, фактуриране, уреждане на взаимоотношенията с всички 

контрагенти по веригата – доставчици на енергия, мрежови компании, координатор на 

балансираща група. За тази своя “all inclusive” роля търговецът, разбира се, трябва да получи и 

заслужена печалба. Така че, потребителите могат да очакват оферти за годишна цена над 90 

лв/МВтч с надбавка, в която търговеца ще калкулира своите разходи и възвръщаемост, 

включително рискова премия. В известна степен това ще зависи и от конкретния клиент – ако 

потреблението (товаров профил) му е предсказуемо; ако има устойчив бизнес; ако е коректен и 

редовно плаща сметките си, това ще намали риска за търговеца и надбавката над цената на едро.  

И обратно. 

При избор на  по-кратки периоди за договаряне, например за три месеца, потребителите трябва да 

очакват по-високи ценови оферти за четвъртото тримесечие на 2020 г. и за първото тримесечие на 

2021 г. поради очакваното движение на цените на едро към нива от над 100 лв/МВтч за този 

период, както и поради по-високите рискове за недостиг на енергия. За второ и трето тримесечие 

обаче, поради спадащите цени на едро могат да се очакват с над 20 лв/ МВтч по-евтини ценови 

оферти. На другия край на скалата на възможните ценови схеми са активните потребители. Ако 

потребителят има умен електромер, той може да намали сметките си чрез активно управление на 

своето потребление, при което вероятно ще предпочете друг тип ценова оферта – основана, 

например, на фактическите часови цени на пазар „ден напред“ на БНЕБ. Този избор ще доведе до 

пренасочване на ценовия риск от търговеца към клиента, съответно до намаляване на премията на 

търговеца на дребно. В тази ситуация, обаче клиентът трябва да поеме своите отговорности и 

рисковете на волатилните цени и променящите се сметки за електрическа енергия. Вариациите 

между отговорността на търговеца на дребно и на клиента определят широк спектър на възможни 

ценови схеми и оферти. Поемането на повече рискове и отговорности от страна на клиента 

изисква време за създаването на двете ключови предпоставки – умни електромери и 

информираност. Действалите до края на юни среднопретеглените регулирани цени на енергията за 

небитови потребители на ниско напрежение са в диапазона от 97 до 107 лв/МВтч за различните 

снабдители. Ценовите проекции за предстоящия едногодишен период, описани по-горе, не дават 

основания да се очакват съществени ценови повишения при преминаването на тези потребители 

към свободен пазар. 

investor.bg, 06 юли 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 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 

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“ 

КОГА: 12 - 26 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 

 ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – PREPARATION FOR SUCCESS (24 

PDUS) 

КОГА: 24 - 26 септември 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, София 

 КОНФЕРЕНЦИЯ MY SUCCESS “КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” 

КОГА: 30 септември 2020, 09:00 - 15:30 ч. 

КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, София 

 EMPLOYER BRANDING CONFERENCE – MOST WANTED 2020 

КОГА: 7 октомври 2020, 09:30 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: Интер Експо Център, София 

 ОБУЧЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП“ 

КОГА: 9 октомври 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1 

 ОБУЧЕНИЕ „ДИАГНОСТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ СТРЕС И БЪРНАУТ (BURNOUT) В 

РАБОТАТА“ 

КОГА: 30 октомври 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1 

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 

КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: София 
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