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Skyscanner затваря офиса си в София 4
години след откриването му
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Онлайн платформата за търсене на полети Skyscanner ще
затвори офиса си в София като част от план за
ограничаване на дейността си и съкращаване на разходите
след срива в авиоиндустрията в резултат на пандемията.
Компанията ще прекрати дейността си в българската
столица, както и в Будапеща, ще консолидира операциите
си във Великобритания и ще намали присъствието си на
пазарите в Сингапур и Маями, се казва в официален мейл,
изпратен от главният изпълнителен директор Моше Рафия
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Сега, 21 юли 2020
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От страх да не бъдат заподозрени, че крият информация
как се управлява Центърът за градска мобилност,
управляващите в София са на път с голямо нежелание да
се съгласят дружеството, което събира парите от
платеното паркиране и от билетите за градския транспорт,
да бъде подложено на финансов одит. След дълги дебати
и коментари дали този одит няма да се използва с
политически цели, транспортната комисия в Столичния
общински съвет реши да предложи на СОС да поиска от
Народното събрание ЦГМ да бъде включен в списъка с
държавни и общински структури, на които Сметната
палата да извърши ревизия.

2019'Q1

Пловдив
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mediapool.bg, 22 юли 2020

Властта в София с неохота ще се съгласи с
одит на ЦГМ
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Съдът нареди на Държавната консолидационна компания
(ДКК) да каже как се харчат 500-те млн. лв. за ремонт на
182 опасни язовира. Информацията за това, предоставяна
от Министерство на икономиката, което е принципал на
ДКК, е изключително оскъдна. До момента от
ведомството на министър Емил Караниколов е съобщено
единствено, че към началото на 2020 година са похарчени
около 2.5 млн. лв. при ремонта 7 язовира. Решението ДКК
да разбули тайната за отпуснатите на компанията от
държавата 500 млн. лв. през лятото на 2018 г. е на
Административен съд София-град. (АССГ).

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

2018'Q1

Съдът нареди на ДКК да каже как харчи
500-те млн. лв. за язовирите

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.

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Източник: НСИ

Брой 29 (416) / 23 юли 2020

Камара на професионалните оценители

и цитиран от Bloomberg News. От него става ясно още, че около 1500 служители на Skyscanner или
20% от целия персонал на компанията ще бъдат съкратени.
money.bg, 21 юли 2020

Лицензът на "Еврофутбол" е отнет окончателно
Лицензът на „Еврофутбол” за наземни и онлайн залагания върху резултати от спортни състезания
и надбягвания с коне е окончателно отнет, става ясно от решение на Държавната комисия по
хазарта. От компанията го обявиха за незаконно в съобщение до медиите. Решението на
Държавната комисия по хазарта е от 14 юли, като в него е посочено, че „Еврофутбол” има
просрочени публични задължения. Дружеството нито е предоставило обезпечения за тях, нито е
започнало да ги погасява. От решението става ясно, че представители на компанията са изслушани
от комисията, а и са изпратени редица становища.
24 часа, 20 юли 2020

Innovation Starter инвестира в първите си три компании
Акселераторският фонд Innovation Starter обяви първите си три инвестиции. Те са на ниво идеи и
отиват в българските компании Cardinal Bites, Cintelly и "Носия", които ще получат финансиране
от 10 хил. евро, което трябва да послужи за полагане на основите на бизнеса им. Innovation Starter
е фонд, основан от Леона Асланова. В него влизат още партньорите Венеция Нецова-Ангова и
Олег Гурбалов. Фондът разполага с 1 млн. евро изцяло частен капитал, като предлага на
стартиращи компании инвестиции между 10 и 60 хил. евро.
Капитал, 20 юли 2020

ClaimCompass придоби американското приложение Service
Българската компания ClaimCompass, която разработва онлайн платформа за подаване на искове
за обезщетение при закъснели и отменени полети, придоби американското мобилно приложение
Service. Базираната в Лос Анджелис фирма автоматизира процеса по проверка и подаване на
искове, като се свързва директно с имейла на потребителя. Сделката ще помогне на българската
компания да разшири услугите и да стъпи на американския и канадския пазар. Цената на
придобиването обаче остава конфиденциална.
Капитал, 20 юли 2020

Кабинетът прехвърли две резиденции на АДИС, за да ги дава под наем
Две бивши резиденции прехвърли правителството на "Агенция дипломатически имоти в страната"
(АДИС), за да може тя да ги отдава под наем. Досега те били стопанисвани от външно
министерство. Първият имот е резиденция №1, която е в квартал "Овча купел", тя е еднофамилна
жилищна сграда на два етажа с подземни гаражи и помещения за абонатна станция. Вторият е
резиденция №14 в район „Студентски", представлява двуетажна сграда с два гаража.
Сега, 16 юли 2020

„Expat SOFIX ETF“ поглъща ДФ „Алфа SOFIX Индекс“
Подготвя се вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд „Expat
Bulgaria SOFIX USITS ETF”, показва решение на Комисията за финансов надзор, публикувано на
уеб страницата й. Регулаторният орган е изпратил писма до управляващите дружества (УД) „Алфа
Асет Мениджмънт“ ЕАД и „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна
информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен
фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в
борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет
Мениджмънт” ЕАД.
investor.bg, 16 юли 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Кредитите ще поскъпнат, депозитите - не
Високата ликвидност в банковата система и притокът на
привлечени
средства
от
резиденти,
както
и
продължителният период на стимулираща парична
политика на ЕЦБ повлияха за формиране на дългосрочна
тенденция към понижение на лихвените проценти на
междубанковия пазар и лихвените проценти по
депозитите, които към началото на 2020 г. достигнаха
исторически най-ниските си равнища", обясняват от БНБ.
Лихвените проценти по новите срочни депозити на
домакинствата и фирмите следваха продължителна
тенденция към понижение през периода 2009-2016 година.
През последните няколко години обаче те се задържаха на
достигнатите исторически ниски равнища близо до 0
процента. Към март 2020 г. среднопретегленият лихвен
процент по новите срочни депозити общо за секторите
"нефинансови предприятия" и "домакинства" възлезе на
0.2%, при това - без да е отчетена инфлацията. По валути
през първите три месеца на годината се наблюдаваше
приблизително изравняване на лихвените проценти по
депозитите в левове и в евро.

22.07.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.70919 BGN
1 GBP = 2.17182 BGN
Икономически показатели
USD/BGN
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Централен курс на БНБ
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Преките чужди инвестиции в страната от януари до май са
в размер на 169,5 млн. евро, като е със 136,7 млн. евро
(44,7%) по-малко от същия период на миналата година,
показват данните на БНБ. Само за месец май обаче
чуждите инвестиции са 24 млн. евро, при положение, че
година по-рано от страната са изтеглени 5,7 млн. евро.
Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни
компании в капитала на български дружества и плащания
по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и
възлиза на 24,8 млн. евро за периода януари–май 2020 г.
Това означава, че чуждестранни компании продават
бизнеса си в страната и изтеглят капитали. Но това е доста
по-добре от миналата година, когато за същия период от
страната са изтеглени 665,4 млн. евро дялов капитал.
Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в
недвижими имоти е 0,1 млн. евро от януари до май, при
2,6 млн. евро година по-рано. Реинвестираната печалба на
чуждестранни компании за първите пет месеца на
годината е 214,7 млн. евро, при 265,6 млн. евро година порано. Промяната в задълженията между дружествата с
чуждестранно участие и компаниите майки зад граница е
отрицателна и възлиза на 20,5 млн. евро, при положителна
стойност от 706 млн. евро за януари–май 2019 г. Найголемите нетни преки чужди инвестиции от януари до май
са от Германия (65,8 млн. евро) и Русия (55,9 млн. евро).
Нетните преки инвестиции на български фирми в чужбина
за периода януари–май възлизат на 34,7 млн. евро, при

ПЧИ: 24.0 млн. EUR, май 2020

март'18

Чуждите инвестиции намаляха наполовина

Безработица: 8.3%, юни 2020
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150,5 млн. евро година по-рано. През май българските инвестиции зад граница са 6,5 млн. евро,
при 34,4 млн. евро за същия месец на миналата година.
Труд, 20 юли 2020

Средният осигурителен доход за май е 1064,24 лева
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за
страната за май 2020 г. е 1064,24 лв. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ, цитиран от БТА.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2019 г. до 31.05.2020 г. е
1016,32 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период
служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2020 г., съгласно
чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
24 часа, 17 юли 2020

През месец май: ЕС се възстановява, ние не
Промишленото производство в България през месец май е с над 25% по-малко от същия месец на
миналата година, обявиха от Евростат. Спадът на производството у нас е по-голям от средния за
страните от ЕС, който е 20,9%. Промишленото производство намалява във всички държави-членки
на ЕС, но най-голям спад е регистриран в Словакия (-33,5%), Унгария (-27,6%) и Румъния (27,4%). Най-малък е спадът във Финландия (-3,8%), Литва (-6,4%) и Латвия (-6,2%). Спрямо
предходния месец април промишленото производство в повечето страни от ЕС бързо се
възстановява, но не и в България. През май промишленото производство за страните от ЕС
нараства с 11,4% спрямо април. У нас обаче е отчетен минимален спад от 0,1%. Само в още шест
страни от ЕС през май има спад в промишленото производство спрямо април. Това са Ирландия (9,8%), Хърватия (-3,5%), Финландия (-1,3%), Дания (-1%), Нидерландия (-0,7%) и Естония (-0,2%).
Най-голям ръст има в Италия (+42,1%), Франция (+20%) и Словакия (+19,6%).
Труд, 15 юли 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство и разпределение на
електрическа енергия", по Общо приходи за 2018 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Национална електрическа компания ЕАД
АЕЦ Козлодуй ЕАД
Електроенергиен системен оператор ЕАД
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
Ей И Ес - ЗС - Марица изток I ЕООД
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД
Чез Електро България АД
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
Гранд Енерджи Дистрибюшън ЕООД
Чез Трейд България ЕАД

Град
София
Козлодуй
София
Ковачево-СЗ
Гълъбово
София
София
Пловдив
София
София

Общо приходи
(хил. лв.)
2017
2018
3 141 701
3 227 565
937 835
1 122 943
693 586
702 917
639 148
658 292
584 287
656 956
517 783
636 087
1 270 687
527 637
586 459
524 132
221 295
468 950
432 767
448 216

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

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

119 617.86

Standard

2 687 955.06

АДСИЦ

509 229.94

Регулиран пазар общо

14 524 658.04
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BGBX40: 22.06.2020 – 21.07.2020
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Още една публична компания е на път да се делиства от
Българска фондова борса. Това става ясно от отправеното
търгово предложение от страна на мажоритарния
собственик Николай Михайлов към останалите акционери
в дружеството. Предложената търгова цена е 3.80 лв. за
акция, а според становището на Управителния съвет на
компанията тя е справедлива. Макар все още да се очаква
мнението и на Комисията за финансов надзор по
предложената цена, то едно е ясно – бивш член на найпредставителния индекс на родния капиталов пазар SOFIX
е на път да се делиства от борсата ни. Мажоритарният
собственик вече започна да изкупува акции, както от
членове на УС, така и от други служители на компанията.
Днес Трейс Груп Холд се оценява на 95 млн. лв., но е една
от компаниите, които ще останат в историята на Българска
фондова борса. Тя се листва на родния капиталов пазар
през октомври 2017 г. и поставя рекорд на Българска
фондова борса по презаписване на своето първично
публично предлагане (IPO). Предлагането беше завършено
при презаписване от 1479.6837 пъти, при което 3391 нови
акционери закупиха между 1 и 135 акции по цена от 110
лв. за брой. Интересно е също така, че малко над 620
участници в записването са подали максимални заявки,
тоест поръчките им са за цялото количество от 200 000
акции с обща стойност 22 100 000 лева. Трейс Груп Холд е
поредната от големи компании, казали „Сбогом“ на
Българска фондова борса. Преди това същото направиха от
БТК, Биовет, ЕВН, Енерго Про, застрахователните ДЗИ,
Евроинс и Булстрад, СИБАНК, която по-късно придоби
ОББ и днес е третата най-голяма банка в страната, Каолин,
Свилоза, Оргахим, Пампорово, Ривиера АД и др.

БФБ-София
Седмичен оборот
13 - 17 юли 2020 г.
Пазар

22.06

Поредна голяма публична компания казва
„Сбогом“ на борсата ни

SOFIX: 22.06.2020 – 21.07.2020
460.0
455.0

investor.bg, 22 юли 2020

Европейският пазарен регулатор озаптява
късите продажби

450.0
445.0
440.0
435.0
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430.0
Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови
решението си временно да изиска от притежателите на
нетни къси позиции в акции, търгувани на регулиран от
Европейския съюз пазар, да уведомят съответния национален компетентен орган, ако позицията
надвишава 0,1% от емитирания акционерен капитал на съответния емитент, съобщават от
Комисията за финансов надзор (КФН). Пандемията COVID-19 продължава да има сериозни
неблагоприятни ефекти върху реалната икономика в ЕС, като всички перспективи за бъдещо
възстановяване остават несигурни. В този контекст решението е обусловено от необходимостта
националните компетентни органи и институцията да бъдат информирани относно
функционирането на пазарите и съществуването на заплахи за финансовата стабилност на ранен
етап, което от своя странна ще позволи предприемането на своевременни действия в случай на
необходимост, посочва се в съобщението. Мярката се прилага от 17 юни 2020 г. за период от три
месеца. Временните задължения за прозрачност се прилагат за всяко физическо или юридическо
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лице, независимо от държавата им на пребиваване. Те не се прилагат за акции, допуснати до
търговия на регулиран пазар, където основното място за търговия с акции се намира в трета
държава. Представянето на европейските борсови индекси демонстрира нестабилна пазарна среда,
посочват от Европейския орган. Ако приемем 20 февруари за отправна точка, Eurostoxx 50 е
загубил приблизително 13% от стойността си към 4 юни, като са засегнати всички сектори.
investor.bg, 20 юли 2020

Ръководството на БФБ ще се назначава с конкурс
Министърът на финансите е пожелал Общото събрание на акционерите на „Българска фондова
борса“ АД да отложи избора на членове на Съвета на директорите до провеждане на конкурсна
процедура по правила, приети от министъра на финансите. Това става ясно от обновения дневен
ред за общото събрание, свикано за 30 юли 2020 г. от 10 ч. в административна сграда на НДК. В
края на 2020 г. бе приет „Закона за публичните предприятия“, в който е заложен срок от една
година за привеждане на ръководните състави в държавните дружества в съответствие със закона.
В чл. 12 ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия пише „членовете
на органите за управление и контрол в публичните предприятия се избират и назначават чрез
конкурсна процедура, чиято цел е формирането на професионални и независими органи на
управление и контрол.“. Ръководството на БФБ предложи акционерите да гласуват нов
петгодишен мандат на членовете на Съвета на директорите Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров
Моравенов, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова
Пендичева. Държавата обаче има дял от 50,054% и настояването ѝ за отлагане на избора би
трябвало да бъде прието, включително само с нейните гласове. Интересно ще е да се види кои
лица за членове на Съвета на директорите на БФБ ще произведе конкурсната процедура. Дали те
ще бъдат различни от Асен Ягодин, Маню Моравенов, Васил Големански, Любомир Бояджиев и
Христина Пендичева?
investor.bg, 20 юли 2020

Какво се случи на Българска фондова борса през второто тримесечие?
В 58-те сесии на Българска фондова борса за второто тримесечие на 2020 г. бяха сключени сделки
за 68.69 млн. лв, става ясно от тримесечния бюлетин на институцията. Среднодневният оборот
възлезе на 1.18 млн. лв при 262 сделки средно на сесия. Какво друго се случи на борсата ни в
периода от 1 април до 30 юни?
Едва при три от компаниите бяха сключени повече от 1000 сделки за периода. Лидерската позиция
е за Първа инвестиционна банка, където инвеститорите осъществиха 1988 трансакции. Сделките
при Химимпорт и Софарма са респективно 1430 и 1288, като по този начин те изпревариха Адванс
Терафонд АДСИЦ (956 броя) и Доверие Обединен Холдинг (848 броя). Монбат зае шестата
позиция със 794 сделки и остави след себе си Централна Кооперативна банка и Фонд за
недвижими имоти България с респективно 522 и 521 трансакции. Трейс Груп Холд и Софарма
трейдинг допълват топ 10 след осъществени 482 и 436 сделки.
Общо при 18 от публичните дружества бяха осъществени сделки за над 1 млн. лв. Начело в
класацията е една от новите компании на Българска фондова борса – Телелинк Бизнес Сървисис
Груп с оборот от 7.5 млн. лв. Сделките с акции на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ бяха на стойност
5.86 млн. лв., а при Първа инвестиционна банка те достигнаха 4.7 млн. лв. В челото са още
Софарма (4.1 млн. лв.), Еврохолд България (3 млн. лв.), Доверие Обединен Холдинг (2.8 млн. лв.),
Велграф Асет Мениджмънт (2.47 млн. лв.) и Химимпорт (2.3 млн. лв.). С по над 2 млн. лв. оборот
са още две компании, допълнили челната десетка – Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ и
Холдинг Варна.
profit.bg, 16 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

Първия по рода си у нас Център за
върхови биотехнологии е в Пловдив
В Пловдив ще се изгради първият в България
международен
научен
център
за
върхови
постижения, съобщиха от общината. "За кратката си
история той вече се утвърди като един от водещите
институти в растителната биология, с над 70
публикации в реномирани научни издания", заяви
кметът Здравко Димитров по време на първата копка
на най-новия изследователски и иновационен
център. Центърът по Растителна Системна Биология
и Биотехнология (ЦРСББ) функционира вече трета
година и има шест лаборатории и научноизследователски
отдела
("Биоинформатика",
"Молекулярна физиология на стреса", "Развитие на
растенията”, “Растителна клетъчна Биотехнология”,
"Растителна метаболомика” и “Селекция и
зеленчукопроизводство”). В тях ще се правят

Община
Видин
ще
съди
строителите на Дунав мост-2
Община Видин ще търси съдебна
отговорност от фирмата строител на
Дунав мост-2 FCC, заради нарушената
подземна
инфраструктура
при
изграждането на жп линия. При
изграждането на скоростна жп линия
за Дунав мост 2 през 2016 година е
нарушена целостта на подземна
отводнителна тръба и сега при високо
ниво на Дунав или обилни валежи
улиците в квартала се наводняват.
Община Видин е наела фирма да
извърши обследване, при което е
установено, че отводнителната тръба
е
запушена
при
извършеното
трамбоване на почвата при строежа на
жп линията от фирмата изпълнител FCC. Така сега отпадните води не
достигат
до
пречиствателната
станция. Кметът Ценков съобщи, че
само
за
възстановяването
на
подземната
инфраструктура
са
необходими около 120 000 лева.
Допълнително ще са необходими
средства и закупуването на специална
тръба.
24 часа, 22 юли 2020

„Практикер“ отвори врати и в
Пазарджик
Тринадесетият
магазин
на
„
Практикер“ се намира вече в
Пазарджик, след като веригата от
хипермаркети откри днес в града край
Марица поредния си търговски обект.
Лентата
прерязаха
кметът
на
общината Тодор Попов и Тодор
Белчев, председател на Съвета на
директорите на „Видеолукс Холдинг“.
Новият магазин се намира на
околовръстния път на ул." Стефан
Стамболов" за Пловдив. За 10 години
„Практикер” изгражда 9 хипермаркета
– два в София и по един в Пловдив,
Варна, Бургас, Русе, Стара Загора,
Плевен и Велико Търново.
Монитор, 16 юли 2020
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изследвания и анализ на растителните геноми, адаптация и устойчивост на растенията при стрес –
засушаване, ниски температури, съединения, благотприятстващи здравето, създаване на нови
сортове и зеленчукови култури с подобрени вкусови качества.
Банкеръ, 20 юли 2020

До либерализиране на енергийния пазар: Парите за студен резерв - в
„ТЕЦ Марица Изток 2“
Да спре провеждането на търгове с частните централи за осигуряване на студен резерв на
електроенергия. Такава промяна в закона ще внесе ГЕРБ, съобщиха на пресконференция
министърът на енергетиката Теменужка Петкова и председателят на енергийната комисия
Валентин Николов. Промените ще бъдат направени чрез изменение на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, които ще се внесат първо и второ четене, уточни
Николов. Идеята е този механизъм да се премахне и да се търси вариант единствено държавната
ТЕЦ “Марица Изток 2” да може да осигурява студен резерв, се разбра от думите на Валентин
Николов. Новата схема ще бъде временна и ще работи до средата на 2021 година, когато изцяло
ще бъде либерализиран енергийният пазар. Не е ясно колко точно пари получават ТЕЦ-ове, които
са спечелили търговете за студен резерв, след като се наложи да активират мощности. Не е ясна
тарифата за МВтч и дали се плаща от ЕСО или от поръчителя на електроенергията. През миналата
година бяха избрани пет централи, които да осигуряват студен резерв - ТЕЦ “Варна”, в която
мажоритарен собственик е почетният председател на ДПС Ахмед Доган, ТЕЦ “Бобов дол” на
Христо Ковачки, ТЕЦ “Марица 3” и “Топлофикация Русе”. От публикуваните резултати от търга
стана ясно, че ТЕЦ “Варна” получава 26,5 млн. лв., а останалите три централи - общо 25,4 млн. лв.
Този път в схемата се включи и държавната ТЕЦ “Марица Изток 2”, която взе само 1,76 млн. лв.
Труд, 20 юли 2020

Около 100 км тръби са успешно доставени за строежа на газовата връзка
България-Гърция
Изпълнителните директори на проектната компания ICGB от българска и гръцка страна Теодора
Георгиева и Константинос Караянакос провериха на терен напредъка по строителните дейности на
газовата връзка между Гърция и България, съобщиха от компанията. Двамата са участвали в среща
с представители на строителната компания АВАКС. Интерконекторът Гърция - България е с
планиран капацитет за пренос на газ от 3 млрд. кубични метра годишно с опция да достигне до 5
млрд. кубични метра. Общата дължина на трасето е 182 км, като 150 км от тях са на територията
на България. Близо 110 км от терена вече са разчистени, хумусът е отнет и трасето е подготвено за
последващи дейности. По думите им около 100 км линейни тръби с дължина 12 м и 18 м вече са
произведени и успешно доставени.
24 часа, 17 юли 2020

Пазарът на луксозни имоти възстанови 70% от обема си
Активността на пазара на луксозни имоти през юни възвръща близо 70% от обемите си спрямо
нивата преди COVID кризата с очаквания за пълно възстановяване до края на годината, показват
данните на консултантска компания за луксозни имоти. Луксозният сегмент у нас е поконсервативен и затворен, което до голяма степен го предпазва от съществени глобални влияния,
посочват експертите на компанията. След като периодът на първоначалния ступор, последван от
рязък спад на огледите и броя сделки отмина, динамиката на пазара се нормализира. Според
Весела Илиева, управляващ партньор, тенденциите на пазара за премуим имоти в международен
план са сходни в повечето страни. Активността в цял свят се възстановява плавно, като
пандемията се превърна в стимул за въвеждане на иновации при недвижимите имоти почти
навсякъде. Това, което отличава сегмента у нас, е липсата на външни клиенти и международни
участници с значима тежест. Основен двигател тук е вътрешното потребление. Международните
купувачи неизменно раздвижват пазара, привличайки капитал към този и други сектори на живота
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в страната, но ние по-скоро работим по транзакции на българи навън, отколкото обратното. От
компанията отчитат ръст на запитванията и сключените сделки с къщи – сегмент, който обичайно
се характеризира с повече предлагане и по-малко търсене. През последните месеци обаче в
следствие на извънредните условия, купувачите, които традиционно избират апартамент за
живеене, вече се интересуват от предлагането на къщи на сходни цени - между 400 000 и 600 000
евро. Търсят се предимно новопостроени жилища, обзаведени и с двор, а като райони, освен Бояна
и Драгалевци, могат да се обособят също Банкя и Горна баня.
econ.bg, 16 юли 2020

Майк Помпео потвърди: САЩ налагат санкции на „Турски поток“ през
България
Държавният департамент на САЩ ще включи „Турски поток“ и „Северен поток-2“ сред
проектите, попадащи под санкциите на закона „За противодействие на противниците на Америка с
помощта на санкции“ (CAATSA). Това заяви държавният секретар Майк Помпео. „Държавният
департамент ще обнови CAATSA, включвайки в него „Северен поток-2“ и втората отсечка на
„Турски поток“. Това означава, че могат да бъдат наложени санкции на инвестициите или другите
видове дейности, свързани с тези руски енергийни експортни тръбопроводи“, подчерта той. „Това
е недвусмислено предупреждение към компаниите, оказващи помощ на руските проекти с пагубно
влияние и вземащи участие в тях, че тяхното участие е недопустимо: излезте от тези проекти сега
или рискувате последици“, заяви Помпео. Държавният секретар смята, че „Турски поток“ и
„Северен поток-2“ „не са търговски проекти“.
БНТ, 16 юли 2020

ДНСК спря мащабен жилищен комплекс на фирма, свързана с Васил
Божков
ДНСК предприема действия по спиране и забрана ползването на част от строеж по проекта за
комплекс „Нове Хоумс“. Фирмата се свързва с "Нове холдинг" на Васил Божков, въпреки че е
основано в средата на 2018 г. от Мария Димитрова и Филип Марков с по 50% от акциите. Филип
Марков е в управата на "Българската асоциация за развлекателни и хазартни игри 21" заедно с
други близки до Васил Божков лица. В съобщението на строителния контрол се казва, че предстои
издаване и на мотивирана заповед. "В началото на юни Върховна административна прокуратура
(ВАП) сезира началника на Дирекцията национален строителен контрол (ДНСК) и главния
архитект на София да извършат незабавна проверка на законността на реализирано строителството
в комплекс „Нове Хоумс“ на жилищни сгради с цел продажба на адрес: гр.София, бул.„Цар Борис
III" № 126. В хода на проверката от ДНСК са установили, че не са изпълнени специалните
изискванията за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, тъй като в инвестиционния проект по част „Архитектура“ жилищните сгради
са проектирани и изпълнени като свободно стоящи без междинна връзка и без да е спазено
разстоянието между тях, определено в приложенията", обяви ДНСК. Мащабният проект е до
кръстовището на булевардите "Цар Борис III" и "Гоце Делчев", в близост до изграждащата се
станция на метрото.
Банкеръ, 16 юли 2020
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АНАЛИЗИ

България все още не разполага с ясна енергийна стратегия до 2050 г.
Загубата на рентабилност на въглищните централи създава пространство за развитие на
ВЕИ, от което трябва да се възползваме, посочват от „Грийнпийс“ в доклад
Кризата, предизвикана от COVID-19, е знак и генерална репетиция за онези заплахи, като
унищожаването на природата и промените в климата, които са били причинени от човешка
дейност. За да научим уроците от нея, трябва да узнаем как се проваляме, но и как успяваме като
икономика и общество.
Климатичната криза допълнително влошава проблема, свързан с пагубното свръхоползотворяване
на природните ресурси от човека, тъй като затоплянето помага патогените да се разпространяват в
нови региони, а унищожението на хабитати, както при катастрофалните пожари в Амазония и
Австралия, прави биоразнообразието и човешкото население по-уязвими, изтъкват от
„Грийнпийс“ – България в своя доклад „Завръщане в бъдещето“.
Според тях прогнозите, свързани с климатичните ни неволи, не са розови. Ако човечеството
допусне глобалното затопляне да надхвърли заложения праг в Парижкото споразумение от 1,5
градуса по Целзий над нивата от прединдустриалната епоха, това би изложило 410 млн. души по
света на тежки суши и над 65 млн. души - на унищожителни горещи вълни.
Ако глобалният термометър отчете повишение от 2 градуса, ще бъдат зачеркнати над 1,5% от
продукцията на световната икономика във всяка година след 2050 г., като практически се
елиминира целият очакван годишен ръст. Ако не спрем емисиите и светът се затопли с 3,6 градуса
през 2100 г., каквато е тенденцията към момента, може да бъде отчетен и в пъти по-голям
икономически спад, предупреждават от „Грийнпийс“.
За сравнение – към момента се очаква, че пандемията от COVID-19 и ограничителните мерки ще
съкратят въглеродните емисии с 8% за 2020 г. – колкото е нужно за изпълнението на Парижкото
споразумение, но на цената на свиване на глобалната икономика с 6% за годината.
Кризата, предизвикана от COVID-19, е и генерална репетиция за онези заплахи, като
унищожаването на природата и промените в климата, които са били причинени от човешка
дейност. За да научим уроците от нея, трябва да узнаем как се проваляме, но и как успяваме като
икономика и общество.
Въздействие на пандемията върху икономиката на България
Щетите от кризата засягат някои от най-неустойчивите сектори, но костват доходите на много от
най-уязвимите работници и фирми в обществото. „Нискодопирната“ икономика може да осигури
нисковъглеродно бъдеще, изтъкват от „Грийнпийс“ в своя доклад. Щетите за икономиката от
вируса и наложените ограничителни мерки са реални и техният мащаб е сериозен. Според
Националния статистически институт за първите 6 седмици от извънредното положение, от 16
март до 26 април 2020 г., официално са регистрирани над 105 000 безработни, увеличение от три
пъти в сравнение с предходния 6-седмичен период. Рейтинговата агенция Fitch предвижда
отрицателен ръст на българската икономика от порядъка на 5% за 2020 г. – рязък срив, сходен с
очакваното за повечето европейски държави, които са засегнати от вирусната криза.
Обобщените цифри от статистиката и процентите номинален икономически спад маскират много
по-дълбокия ефект, който кризата вече има върху най-уязвимите групи от българското население.
Сезонните работници, които се грижат за прибирането на реколтата в много европейски държави,
както и за провеждането на активния туристически сезон у нас, остават без сигурни доходи.
Същото важи и за наетите в сектора на услугите, особено онези без постоянни трудови договори –
в т.нар. икономика на краткосрочни договори (англ. gig economy), които не могат да разчитат на
помощи за безработица и други социални плащания.
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Според „Грийнпийс“ кризата засяга диспропорционално много семейни и малки бизнеси,
предлагащи стоки и услуги в местната икономика – те не разполагат с логистичните системи за
доставки на големите вериги магазини и посещавани сайтове за онлайн продажби, нито имат
финансови резерви, достатъчни за периода на социално дистанциране. На фона на общата
безработица много „критично важни работници“ и най-вече медиците полагат огромно количество
извънреден и често неплатен труд при много тежки условия.
Устойчиво възстановяване от кризата
Все повече икономически експерти, както и представители на бизнеса, се обединяват около
мнението, че краткосрочните финансови стимули и други мерки трябва да подкрепят
дългосрочните цели, свързани със смекчаването на климатичните промени – и най-вече целите на
Парижкото споразумение. В декларация от 3 май 2020 г., адресирана до държавните лидери,
подкрепена от ООН и над 1300 институционални инвеститори, представляващи активи на
стойност 35 трилиона долара, се извеждат 5 основни точки за устойчиво възстановяване от
кризата.
Задълбочен анализ на 196 политики за фискални стимули, оценени от 231 водещи икономически
експерти в проучване на Oxford Smith School of Enterprise and the Environment показва, че
„зелените“ фискални стимули, особено на онези, които са насочени към инвестиции във
възобновяема енергия, енергийна ефективност и зелена инфраструктура, са икономически поефективни от „кафяви“ политики, поддържащи високовъглеродни индустрии. Особено обещаващи
в икономическо отношение са мерките, насочени към енергоспестяване и саниране на сгради,
които могат да се изпълняват с минимална капиталова инвестиция и планиране, както и мерките за
залесяване и възстановяване на екосистемни услуги в природни паркове и селскостопански
ландшафти, които ангажират много работници при спазване на правилата за социално
дистанциране.
От „Грийнпийс“ смятат, че България, както и редица други европейски страни, вече прибягват до
някои от най-контрапродуктивните мерки в дългосрочен икономически и екологичен план или ги
обмислят – намаляване на данъци, особено данъци за бизнеса и косвени данъци върху
потреблението, както и недобре обмислена държавна помощ и намеса в непрозрачни и съсипващи
околната среда бизнеси като авиацията, промишленото земеделие, интензивното животновъдство
и масовия туризъм. Браншовият натиск донякъде обяснява политическия характер на подобни
действия, но в никакъв случай не е ясно как такива мерки ще подпомогнат доходите на
домакинствата, нито дали ще допринесат за дългосрочната устойчива трансформация на
компаниите от тези сектори, посочват от „Грийнпийс“.
Зеленият път на ЕС
Зеленият пакт на Европейския съюз (ЕС) бе приет преди пандемията, но съдържа най-важните
решения за възстановяването от нея. За да бъдат приложени на практика повечето от
препоръчаните от експертите антикризисни мерки и инвестиции, ще е нужно да се използват
механизмите и инструментите на национални и европейски структурни фондове и програми.
Структурните фондове и европейски програми на ЕС за предстоящия период 2021–2027 г. попадат
в рамките на Европейския зелен пакт (наричан често Зелената сделка), изготвен и предложен от
председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.
Според „Грийнпийс“ Зеленият пакт представлява възможност за ускоряване на прехода към
беземисионна и кръгова икономика и трансформиране на високовъглеродните индустрии,
засегнати от COVID-19. Включените в първоначалния план мерки и инициативи до голям степен
се припокриват с онези, които са оценени като най-благоприятни и за климата, и за икономиката, а
именно: намаляване на емисиите с 50–55% до 2030 г. спрямо базовата 1990 година – основно
насочени към развитие на възобновяема енергия и интеграция, както и водородна икономика;
беземисионен транспорт до 2050 г., основан на електрически и водороден транспорт; утрояване на
темпа на енергийно саниране и реновиране на сградите; нова стратегия за опазване на горите и
екосистемите, включваща залесяване; масирани инвестиции в кръгова икономика и рециклиране
на 70% от опаковките до 2030 г.; устойчиво земеделие и намаляване на химическите пестициди,
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торове и антибиотици; механизъм за „справедлив преход“ за въглищни региони на стойност 100
млрд. евро.
Такива мерки са добре дошли в условията на масиран скок на безработицата и бавно L-образно
възстановяване, предизвикани от пандемията от COVID-19. Според първоначалния предложен
план България може да има на разположение 458 млн. евро от фонда, както и още 450 млн. евро по
фонда за модернизация. Отделно държавата и частният бизнес ще могат да кандидатстват за
инвестиции в размер на 4,5 млрд. евро, които ще бъдат гарантирани от ЕС и Европейската
инвестиционна банка. Интегрираното развитие на всички сектори е ключово за постигане на
истински преход към устойчиви, кръгови и беземисионни икономически модели, което би
направило тези региони пилотни за България, изтъкват още от „Грийнпийс“.
Без повече илюзии в българската енергетика
Случаят с енергетиката е специфичен, тъй като очакваното свиване на търсенето на енергия и
енергийни суровини, рязкото изтегляне на частни капитали, съчетани с влошената финансова
позиция и променените приоритети на правителствата и институционалните инвеститори,
поставят под заплаха огромни енергийни проекти в България и по света. Те лесно могат да се
превърнат в многомилиардни невъзвръщаеми разходи, възпрепятстващи прехода към
възобновяема енергия, предупреждава „Грийнпийс“.
Един от най-безпочвените митове, които битуват в общественото пространство, е, че енергията от
въглищните централи в България е евтина, докато енергията от възобновяеми източници е скъпа и
следователно страната ни не може да си позволи да развива възобновяемите енергийни източници
(ВЕИ) с темповете, с които това става в по-богатите членки на ЕС.
Най-голямата въглищна топлоелектроцентрала в България и на Балканите – „Марица-изток 2“, с
инсталирана мощност от 1620 MW, е пример за това. Централата приключи 2018 г. със загуба от
265 млн. лв. Отчетената за 2019 г. загуба е 202 млн. лв., с която общо натрупаната загуба става
821,4 млн. лв. Задълженията също се увеличават – с над 250 млн. лв. за миналата година и вече са
близо 1,57 млрд. лв., изтъкват от „Грийнпийс“.
Ситуацията се влошава още повече през първите три месеца на 2020 г., когато е отчетена нова
загуба от почти 64 млн. лв. Показателно е, че намалението на отчетената годишна загуба за 2019 г.
е свързано с по-малкото количество енергия, което е произведено миналата година. Общото
количество нетна електрическа енергия, произведена през 2019 г. е в размер на 5 667 680 MWh, а
през 2018 г. е в размер на 7 328 920 MWh.
„Разликата между пазарните цени на енергията и пълните разходи за производство остава за
сметка на дружеството и води до системно натрупване на финансови загуби, които застрашават
неговата финансова сигурност“, отбелязва самото дружество като признава, че „общата стойност
само на променливите разходи вече надхвърля средната цена на енергията, търгувана на БНЕБ“ Българска независима енергийна борса.
Другите две въглищни централи в Маришкия басейн – ТЕЦ „Контур Глобал Марица-изток 3“ и
ТЕЦ „Ей И Ес – 3С Марица-изток 1“, също разчитат на дългосрочни договори за изкупуване на
енергията им на по-висока от пазарната цена, за да могат да съществуват. За периода 01.07.2019 г.
– 30.06.2020 г. например средната покупна цена на енергията от „Контур Глобал-Марица изток 3“
е определена на 159,25 лв./MWh, а тази за „Ей И Ес – 3С Марица-изток 1“ е 225,03 лв./MWh41. За
сравнение, за същия период цената за изкупуване на енергията от фотоволтаични инсталации с
мощност 200–1000 kWh, монтирани на покриви и фасади, е 206,34 лв./MWh, а тази на вятърните
електроцентрали е между 137 лв./MWh и 191 лв./ MWh в зависимост от годината на инсталиране
на мощностите. Освен това всички ВЕИ централи с инсталирана мощност над 1 MW са задължени
да продават цялата произведена енергия на БНЕБ и производителите получават доплащане само за
разликата над 89 лв./MWh, определена от КЕВР като постижима продажна цена на свободния
пазар, се посочва още в доклада.
Това показва, че енергията от въглища не е по-евтина от тази от възобновяеми източници, а ако
прибавим и ефектите за околната среда и чистотата на въздуха в близките населени места, съвсем
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ще оправдаем старата поговорка, че привидно евтиното в крайна сметка излиза скъпо и прескъпо,
подчертават от „Грийнпийс“.
Стратегически погледнато, кризата от COVID-19 идва в момент, в който България все още не е
изготвила стратегия за развитие на енергетиката до 2030 г. и 2050 г. Моментът е особено
подходящ за преосмисляне на политическите позиции и преминаване от изчаквателна и пасивна
позиция към активно лидерство по отношение на прехода към нискоемисионна икономика и
съответно максимално оползотворяване на възможностите за финансиране от фондовете на ЕС по
Зеления пакт за стимулиране на енергийна ефективност и развитието на възобновяеми източници
на енергия, включително и като средство за стимулиране на възстановяването на икономиката
след кризата от COVID-19, посочват от организацията.
investor.bg, 13 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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