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Комисията за защита на конкуренцията започва проверка
на сделката, с която държавната Българска банка за
развитие придоби миноритарен пакет акции в Първа
инвестиционна банка. Проверката е след уведомление на
ББР за придобиването на акциите. По закон КЗК трябва да
направи оценка на концентрацията и да излезе със
становище, за да бъде финализирана сделката. Комисията
ще се произнесе до два месеца. Самото производство е
образувано на 10 юли, тоест още в края на миналата
седмица. В посоченото съобщение от КЗК се казва
директно, че сделката се очаква да окаже въздействие
върху банковия пазар в страната. На 2 юли ПИБ уведоми,
че успешно е увеличила своя основен капитал със 195 424
000 лв. Новите акционери на банката са Българска банка
за развитие (ББР) с 18,35% и Valea Foundation със 7.87%.
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„Алтерко Пропъртис“ЕООД е сключило окончателен
договор за придобиване на съседен на притежаваната от
него бизнес сграда имот на бул. „Черни връх“, в района на
кв. „Кръстова вада“, гр.София, съобщи „Алтерко“ АД
чрез Бюлетин investor.bg. Предварителният договор бе
подписан на 3 февруари 2020 г. при цена от 500 хил. евро.
В новото съобщение не се споменава цена. „Недвижимият
имот ще бъде използван за разширяване на сградния фонд
за целите на осигуряване на допълнителни офис и
складови помещения, които да
отговорят на
потребностите на дъщерните дружества от холдинга на
„Алтерко“ АД. Сделката подлежи на вписване в имотния
регистър при Агенцията по вписванията“, казва се в
съобщението. Купеният имот е с площ 610 кв. м., като ако
общата цена е 500 хил. евро, това прави по 820 евро на
квадратен метър.

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

2018'Q1

Дъщерно на “Алтерко“ АД е придобило
парцел в кв. Кръстова вада

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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Нова варненска фирма влиза в бизнеса с боклука
Новосъздадената варненска фирма "Уейст Солюшънс" е поискала да придобие българския клон на
австрийската фирма FCC - "Еф Си Си България", която събира и транспортира отпадъци в няколко
български града, а преди време и в София. Това се вижда от решение на Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) от 7 юли, с което се разрешава сделката. "Уейст Солюшънс" е регистрирана
именно с тази цел през февруари и е собственост на варненския предприемач Антон Стратиев. Той
е по-известен като един от основателите на разрастващия се коуъркинг Puzl, но се оттегли от
мениджърската си позиция там преди две години. Стратиев участва като съдружник и в други
варненски фирми, занимаващи се с покупката и обзавеждането на недвижими имоти - "Бирс" и в
момента не извършващата търговска дейност "АА Офшор Трейдинг".
Капитал, 14 юли 2020

"БДЖ-Товарни превози" се разплаща по схемата "дълг срещу
собственост"
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД ще продаде неоперативни активи, собственост на дружеството, на
Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Правителството, което е
принципал на държавната фирма жп превозвач, е разрешило това да стане. Решението предвижда
чрез пряко договаряне и на цена не по-ниска от тяхната пазарна стойност, определена от
независим оценител, да бъдат продадени общо петнадесет имота. При прехвърлянето на имотите
към Национална компания "Железопътна инфраструктура", два от тях се обявяват за публична
държавна собственост. С продажбата им, "БДЖ-Товарни превози" ЕООД ще може частично да
погаси натрупаните финансови задължения към НКЖИ по схемата "дълг срещу собственост".
Общата сума на задълженията на жп превозвача към края на миналата година е в размер на 76.59
млн. лева. Сред по-големите краткосрочни задължения на дружеството е това към Национална
компания "Железопътна инфраструктура" - за 10.76 млн. лева. Но жп превозвача има и
дългосрочни задължения по сключени споразумения за разсрочено плащане към Национална
компания "Железопътна инфраструктура" - за 44.14 млн. лева.
Банкеръ, 13 юли 2020

Velocity придобива още едно златно находище в България
Собственикът на находището "Розино" - канадската Vеlосіtу Міnеrаls, ще разработва още един
проект в България. Компанията е постигнала споразумение за придобиването на "Болкан минералс
дивелъпмънт" ООД, която от 2014 година разработва златното находище "Иглика", намиращо се в
югозападната част на страната в близост до границата с Турция. От официалното съобщение на
Vеlосіtу става ясно, че компанията ще придобие 100% от фирмата, като към момента канадското
дружество е платило 49 000 долара (36 173 щатски долара). Останалата част от сделката включва
поемане на разходи за изследване и експлоатация на находището в размер на 460 000 канадски
долара (близо 340 000 щатски долара) до края на 2020 година и на още 765 000 канадски долара
(над 564 000 щатски долара) до края на следващата. Това означава, че Vеlосіtу ще вложи общо
1,274 милиона канадски долара (940 000 щатски долара) или 1,63 милиона лева с цел
придобиването и разработването на "Иглика" в следващите 2 години.
money.bg, 09 юли 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Новорегистрираните безработни достигнаха малко над 218
000 души за периода от 3-и февруари до 12-и юли. Това
сочат
най-актуалните
данни
на
Националния
статистически институт и Агенцията по заетостта от
специалното наблюдение на пазара на труда заради Covid19. За същия период постъпилите на работа от
регистрираните в бюрата по труда са близо 122 000 души.
Данните от специализираното ежеседмично наблюдение
показват, че продължава тенденцията, която за първи път
се появи между 18 и 24 май, новорегистрираните
безработни да са по-малко от постъпилите на работа. За
последния до момента анализиран период - от 6 до 12 юли
- те са съответно 6 884 срещу 7 559 души за цялата страна.
Детайлният прочит обаче сочи, че в този период в
половината от областите в страната, включително и в
София, новорегистрираните в бюрата по труда са повече
от устроените на работа. Седмица по рано тези области са
били само девет.

15.07.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.71941 BGN
1 GBP = 2.15452 BGN
Икономически показатели
USD/BGN
1.84
1.82
1.80
1.78
1.76
1.74
1.72
1.70
1.68
1.66
1.64

Централен курс на БНБ
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econ.bg, 14 юли 2020

Търговията с ЕС спада двуцифрено през
април
Кризата с коронавируса, довела до затруднения във
веригата на доставки глобално и до свито потребление, се
е отразила на износа на България дори в рамките на ЕС.
Само през април той е спаднал с 20.2% спрямо година порано, показват данните на Националния статистически

500
400

300
200

100

23.9
0

-100
-200

Кредити на нефин. предприятия,
домакинства и НТООД към март
2020, % промяна на годишна база
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00

2.00

дек'19

юни'19

септ'19

март'19

дек'18

0.00

септ'18

Пандемията от коронавирус COVID-19 доведе до забавяне
на растежа и свиване на българската икономиката.Тъй
като солидарните социалноосигурителни системи са силно
зависими от конкретния бизнес цикъл, ДОО понесе всички
негативи от фазата на свиването, а именно затрудняване
на стопанската дейност, спад в броя на заетите,
повишаване на безработицата. Наред с това, чисто
здравните мерки за ограничаване на пандемията доведоха
до по-високо търсене на някои обезщетения за временна
неработоспособност, но до спад в търсенето на други.
Това са част от констатациите, направени във втория брой
на информационния бюлетин на НОИ за 2020 г. Данните
за месец април сочат, че броят на осигурените лица е бил 2
593,8 хиляди лица, при близо 2 796,3 хиляди лица през
март (спад от 7,2%) и 2 829,2 хиляди лица през декември
2019 г. (спад от 8,3%).

ПЧИ: 23.9 млн. EUR, април 2020
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НОИ отчете спад от близо 23% на
постъпилите осигурителни вноски през
май
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БНР, 15 юли 2020

март'20

С 96 000 са се увеличили безработните
заради Covid-19
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институт. За четирите месеца намалението е с 5.1% до 11.7 млрд. лв. Най-голям ръст е отбелязан в
секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (42.3%) и "Мазнини, масла и восъци от
животински и растителен произход" (42.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални
горива, масла и подобни продукти" (27.8%). Вносът на България от ЕС до края на април спада с
9.1% спрямо същия период на 2019 г. и достига 11.8 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на
стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. Само през април вносът
се срива с 32.4% спрямо същия месец на предходната година. При вноса най-голямо процентно
увеличение е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход"
(24.7%).
Дневник, 14 юли 2020

Строителството продължава да отчита двуцифрени годишни спадове
Строителството у нас продължава да отчита двуцифрени спадове на годишна основа и през май,
сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Все пак спрямо април строителната
продукция се връща към лек растеж от 0,3% за първи път от януари. Сравнена с май 2019 г.,
произведената строителна продукция продължава низходящата си траектория за четвърти пореден
месец със спад от 14,1%. Той обаче е по-малък в сравнение с отчетения годишен спад от 15,5%
през април. През март, когато у нас беше въведено извънредното положение за ограничаване на
разпространението на коронавируса, строителната продукция намаля с 13,8%. През февруари
също беше отчетено леко свиване с 0,2%. Спрямо април сградното строителство нараства с 0,2%,
прекъсвайки 7-месечната си серия на месечен спад. През април НСИ отчете понижение на
сградното строителство с 0,2%, а през март то намаля с 15,5% на месечна основа.
investor.bg, 10 юли 2020

Промишленото производство се понижава с 16,1% на годишна база
През май календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от
16,1% на годишна база. По предварителни данни през същия месец показателят намалява с 0,1% в
сравнение с април, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). На месечна база
добивната промишленост отчита спад от 5,8%, докато производството на електрическа, топлинна
енергия и газ се понижава с 3,7 на сто. Увеличава се производството при преработващата
промишленост – с 1,1 на сто. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава
при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (52,2%); производството на
облекло - с 18,9%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 18,7%;
производството на мебели - с 14,1%. Съществено намаление е регистрирано при производството
на тютюневи изделия (18,6%); ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16,1%;
производството на лекарствени вещества и продукти - с 6,4%.
investor.bg, 10 юли 2020

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

Предприятие
Приморско клуб ЕАД
Емона-2000 ЕООД
Метро груп ЕООД
Сънфудс България ЕООД
Аладин Фуудс ООД
Виктория групс ЕАД
Ефект 3 ООД
Тера център ЕООД
Самекс ЕООД
Роял Кампъни Груп ООД

Град
Приморско
София
София
София
София
Пловдив
София
Габрово
София
София

Общо активи
(хил. лв.)
2017
2018
45 541
49 552
27 937
32 374
34 136
32 217
45 766
29 865
25 844
22 175
23 585
21 751
18 029
20 856
13 481
12 781
12 892
12 152
13 098
11 756

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

investor.bg, 14 юли 2020

Оборотът на БФБ със 143% ръст през юни

Основен пазар
Premium

564 112.86

Standard

1 450 721.73

АДСИЦ

184 258.84

Регулиран пазар общо

2 440 120.01

BGREIT: 15.06.2020 – 14.07.2020
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Председателят на Надзорния съвет на строителната фирма
Трейс Груп Холд Николай Михайлов е придобил над 90%
от капитала на компанията пряко или непряко и
възнамерява да изкупи акциите на останалите акционери в
компанията. Николай Михайлов отправя търгово
предложение към акционерите на цена от 3,8 лева за ценна
книга и възнамерява да свали дружеството от търговия на
Българската фондова борса (БФБ), става ясно от
публикуваните документи във връзка с предложението.
Николай Михайлов притежава пряко или непряко 90,01%
от капитала на Трейс Груп Холд, или 21 783 345 акции.
Общо 5 514 490 акции той притежава чрез свързани лица –
дружеството Галини Н ЕООД, на което е управител,
синовете му Галин, Николай и Кристиян, дъщеря му
Лилия, брат му Таньо Михайлов, както и партньорката му
Десислава Любенова, с която е сключил споразумение за
нейните акции. Оставащите акции, които той иска да
придобие, са 9,99% от капитала, или 2 416 655 броя.
Придобиването на акциите ще се осъществи със собствени
средства в размер на до 9,1 млн. лева. Инвестиционен
посредник е БенчМарк Финанс.

БФБ-София
Седмичен оборот
29 юни - 03 юли 2020 г.
Пазар
Оборот (лв.)

15.06

Мажоритарният акционер на Трейс Груп
Холд ще отпише дружеството от БФБ

BGBX40: 15.06.2020 – 14.07.2020
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Оборотът на „Българска фондова борса“ АД се повишава
със 143% на годишна база до 31 млн. лв. през юни 2020 г.,
показват данни на пазарния оператор. Същият месец на
2019 г. оборотът беше едва 12,8 млн. лв., тоест
повишението е с около 18 млн. лв. Основната търговия
SOFIX: 15.06.2020 – 14.07.2020
беше с акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД,
465.0
което дебютира на борсата с оборот за юни от 7,55 млн. лв.
460.0
С оборот за около 1 млн. лв. са били още „Софарма“ АД с
455.0
2,7 млн. лв., „ПИБ“ АД с 1,66 млн. лв., „Химснаб
450.0
445.0
България“ АД с 1 млн. лв., „Индустриален Капитал
440.0
Холдинг“ АД с 983 хил. лв., „Доверие обединен холдинг“
435.0
АД с 1,4 млн. лв., „Холдинг Варна“ АД с 1,65 млн. лв.,
430.0
„Холдинг Нов Век“ АД 1,2 млн. лв., „Супер Боровец
Пропърти Фонд“ АДСИЦ с 970 хил. лв. и други. Оборотът
на изброените компании е общо 19,11 млн. лв. С най-много
сделки през юни 2020 г. са „Първа инвестиционна банка“ АД с 577, „Софарма“ АД с 559,
„Монбат“ АД с 372, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД с 337 и „Химимпорт“ АД с 313
транзакции.
investor.bg, 10 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

Умна фабрика с приз „Технологична
иновация на годината“
Заводът на френската компания Schneider Electric
край Пловдив спечели големия приз в категория
„Технологична иновация на годината“. Той бе
връчен преди дни на церемония за годишните
награди на b2b Media. През 2019 г. фабриката бе
отличена и с високо международно признание Smart Factory - най-високия вътрешен стандарт на
групата
за
индустриално
производство,
автоматизация и ефективно управление на
процесите. С получаването на сертификата заводът
стана първата и единствена Smart Factory на
компанията за цяла Източна Европа и втората на
Стария континент, както и демонстрационен Smart
Factory център за 14 държави. Над 65% от процесите
в нея са изцяло автоматизирани. Компанията получи
признание и от държавата в лицето на Българската
агенция за инвестиции с подписването на
споразумение за сътрудничество между БАИ и
Schneider Electric. Чрез него умната фабрика в
Пловдив отвори вратите си за всички бъдещи и
настоящи инвеститори, които могат да видят
реалното приложение на високите технологии и
дигитализацията в производствата.Schneider Electric
е лидер в дигиталната трансформация на енергийния
мениджмънт и автоматизацията в домовете,
сградите,
центрове
за
данни,
енергийната
инфраструктурата и индустрията. Има присъствие в
над 100 държави.
Марица, 14 юли 2020

ДНСК
спря
строителството
небостъргача „I Tower“

на

Дирекция национален строителен контрол (ДНСК)
спря строителството на небостъргача „I Tower“ в
центъра на София. „След самосезиране по повод
публикации в медиите за извършване на незаконно
строителство,
Върховна
административна
прокуратура (ВАП) възложи на Дирекция
национален
строителен
контрол
(ДНСК)
извършването на проверка за законността на строежа
на т.нар. небостъргач „I Tower“ в центъра на град
София“, съобщиха от ДНСК. След приключване на
инспекцията, във ВАП е получен обобщен доклад,
според който при проверката на място и по
документи на строежа на двете сгради служители на
ДНСК са констатирали, че е налице нарушение на
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Небостъргачът I Tower е проект на италианската

Три
екипа
ще
разработват
концепции за развитието на
Централна минерална баня
Първите три класирани предложения
са: - първо място - Екип „Софийски
терми“ получава 93,80 точки; - второ
място - Обединение „Kengo Kuma &
Associates Inc и Ямазаки + Иванова
Архитектс” ООД - 82,68 точки. - трето
място - Гражданско сдружение
"Историческа баня" - 70,63 точки.
Предложения
подадоха
четири
български
и
чуждестранни
обединения, като всяко от тях
представи своя екип, метод на работа,
резюме на концепция, бизнес план и
модел. „Надяваме се в близките
години цялата сграда да бъде
обновена и да се превърне в
притегателно място за жителите и
гостите на София“, коментира Любо
Георгиев,
директор
на
ОП
“Софпроект” и ръководител на екипа
на „Визия за София“.
Банкеръ, 14 юли 2020

Компанията за данни BizPortal
набра 1.7 млн. евро капитал
Българският стартъп в сферата на
бизнес данните BizPortal е набрал 1.7
млн. евро капитал, потвърдиха от
фирмата.
Основната
част
от
инвестицията
идва
от
фонда
Morningside Hill, един от четирите
финансови мениджъра към Фонда на
фондовете, които управляват и
насочват предимно публичен ресурс
към стартиращи компании. Помалката част се поема от бизнес
ангели. От данните в Търговския
регистър личи, че новите инвеститори
са придобили дял от 13.5% в
компания, което означава, че тя се
оценява на 12.6 млн. евро. Това е
първото набиране на външен капитал
от страна на фирмата, която досега се
е развивала изцяло органично.
Капитал, 09 юли 2020
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компания Proger, състоящ се от две сгради, като по-високата се предвижда да достигне височина
от 113 метра, а по-ниската ще е 6-етажна. Ниската част е планирана за офиси, два ресторанта и
спа, докато високата ще бъде хотел, за който има сключен договор с бранда Marriott, с 260 стаи, 60
апартамента и ресторант.
economic.bg, 13 юли 2020

13 банки се състезават за кредитори на "Булгартрансгаз"
Общо 13 български и чуждестранни банки са подали документи в конкурса на „Булгартрансгаз“ за
избор на кредитор, който да осигури до 400 млн. евро заемно финансиране. В обявения срок - до
30 юни, са получени общо 10 оферти, като една от тях е подадена от обединение на три банки,
съобщиха от държавното газопреносно предприятие. Средствата са необходими за
осъществяването на големите проекти за транспортиране на природен газ. Кандидатите са: ING
Bank N.V., „Ситибанк Европа“ АД, „Райфайзенбанк България“, "Уникредит Булбанк", "Обединена
българска банка", International bank for economic co-operation, "Юробанк България", Банка ДСК,
VTB Bank Europe SE и обединение на ББР, Международна инвестиционна банка и Общинска
банка. От „Булгартрансгаз“ обясняват, че целта на процедурата е осигуряване на финансов ресурс
за реализация на инвестиционната програма на дружеството, която трябва да повиши сигурността
на доставките и да позволи България да се утвърди като газов хъб - разпределителен център в
региона.
Сега, 10 юли 2020

С три газови генератора се модернизира пернишката ТЕЦ "Република"
Пристигнали са три газови генератора на площадката на ТЕЦ "Република", съобщи БТА,
цитирайки изпълнителния директор на "Топлофикация - Перник" Любомир Спасов. Съоръженията
са произведени от финландска фирма. "Топлофикация" ще експлоатира генераторите до 8000 часа
годишно и приоритетно в периода от май до октомври. Съоръженията ще използват като гориво
природен газ. Предвижда се те да заработят през май догодина. Когенерационните мощности ще
бъдат монтирани в ново хале. Според предварителните финансови разчети инвестицията
надхвърля 6 млн. лв. С тези съоръжения ще се намалят влаганите като гориво въглища за една
календарна година с до 330 000 тона. Ще спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел,
сгурия и гипс с около 150 000 тона, а ще се намалят и емитираните замърсители от изгаряне на
въглища:прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден оксид. Съществуващият котел 3 на газ в
ТЕЦ "Република" ще остане като резервна мощност. Съоръжението е неефективно,
експлоатацията му е свързана с огромни разходи, отбелязва Любомир Спасов. "Топлофикация Перник" се готви до пет години да премине изцяло на газ.
Банкеръ, 09 юли 2020
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АНАЛИЗИ

Кризата удари и ИТ сектора у нас
Близо четири месеца след началото на кризата с коронавируса БАСКОМ проведе анкета сред
своите членове с актуални въпроси, засягащи сектора. Близо 75% от отзовалите се на анкетата
посочват като основен извод вследствие на COVID-кризата това, че бизнесът трябва да е поиновативен, гъвкав и бърз. А над 65% от компаниите са на мнение, че всички сме свързани посилно, отколкото сме очаквали. На този фон повече от половината анкетирани фирми (63%)
оценяват като негативно въздействието на пандемията върху финансовото им състояние, а найуязвими са микро и големите компании. Над две трети от анкетираните компании са на мнение, че
пандемията ще предизвика глобална рецесия и това подлага на изпитание бранша в България.
61% споделят за отложени проекти и поръчки от клиенти, а 35% – за отложени инвестиционни
решения. Над една трета от анкетираните компании не оценяват като негативно въздействието на
COVID-кризата върху финансовото си състояние, а 40% от фирмите продължават активно да
наемат таланти. Компаниите, които преминават успешно през това продължително изпитание,
отбелязват увеличение на своите проекти и поръчки на база две най-често срещащи се бизнес
решения: позициониране в нова пазарна ниша (26%) и увеличаване на времето и ресурсите за
развойна дейност (41%). Въпреки това е трудно да се прогнозира доколко този ръст е устойчив,
тъй като дори и успешните в кризата компании регистрират наличието на голяма несигурност в
своите клиенти и служители.
Близо две трети от фирмите, които отчитат ръст в дейността си, са посочили, че са използвали
този период, за да се фокусират върху изследователски проекти, за които преди това не са им
достигали време и други ресурси. Това поставя предизвикателства пред готовността на висшите
училища да си сътрудничат достатъчно гъвкаво с бизнеса например посредством създаване на
спиноф компании за комерсиализиране на научни открития, привличане на специалисти от
практиката като гост-лектори и най-вече промяна на модела на образование чрез изменение на
пропорцията теория-практика в посока увеличаване на стажовете и изследователската работа на
студентите в рамките на академичния хорариум. По отношение на упреците, че бизнесът не цени
дипломата на кандидата и търси само базови практически умения, софтуерните компании са
твърдо изключение от тези наблюдения. Половината от анкетираните компании отговарят, че сред
най-подходящите мерки за подкрепа на ИТ бизнеса, е увеличаване на приема в ИКТ специалности
в университетите. Аналогичен процент от респондентите посочват, че е необходимо категорично
приоритизиране на дигиталната трансформация и също толкова – че виждат ролята и
отговорността на държавата в стартиране на мащабни публични ИКТ проекти.
Очаквано висок процент от компаниите са проявили обществена солидарност и са се включили с
технологични решения за справяне с кризата – 41 % от тях са предоставили безплатни фирмени
ресурси за улесняване на работата на други бизнес сектори, за образование и т.н. Близо 60 %
декларират, че са се включили в борбата с пандемията със спонтанно възникнали инициативи,
сред които безвъзмезден труд на служителите в помощ на държавата, дарения или закупуване на
медицинска техника. Пандемията промени изискванията към характеристиките на работното
място, но изглежда компаниите не са готови да се разделят с физическите офиси, като само около
2 % предвиждат да превърнат отдалечената работа в постоянна форма на заетост. 54 % от
компаниите са избрали стратегията на плавна реинтродукция при връщане на служителите в
офисите. Също очаквано висок процент (89 % от анкетираните) не са се възползвали от никоя от
правителствените програми за подпомагане на бизнеса, но посочват други, по-подходящи мерки за
подкрепа, които очакват: запазване на данъчната стабилност, намаляване на максималния
осигурителен праг, подкрепа за стартиращите иновативни компании и приоритизиране на
дигиталната трансформация. Компаниите не са единодушни дали кризата би се повторила отново
точно в същия вид, но вярват, че от настоящата извънредна ситуация излизат по-подготвени за
бъдещето.
stroimedia.bg, 15 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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