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Труд, 25 август 2020

Седем години никой не иска шестетажния
общински хотел „Трапезица“
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В Атина, в присъствието на премиерите на Република
България г-н Бойко Борисов и на Република Гърция г-н
Кириакос Мицотакис, изпълнителният директор на
„Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов подписа
споразумение за покупко–продажба на акции от капитала
на „Газтрейд“ С.А. с мажоритарния собственик госпожа
Асимина – Елени Копелузу. Подписано бе и
споразумение между акционерите DEPA Commercial S.А.,
Gaslog Cyprus Investments Ltd, „Булгартрансгаз“ ЕАД и
проектното дружество Газтрейд С.А. Финализираните
документи се последен етап от процеса, с който
„Булгартрансгаз“ ЕАД става равнопоставен акционер в
проекта за терминал за втечнен природен газ в
изпълнение на решение на Министерския съвет от 08
януари 2020 година и сключен предварителен договор за
покупко–продажба на 20% от капитала на Газтрейд С.А.
Придобиването на участие в проекта за изграждане на
терминал за втечнен природен газ край Александруполис
е стратегически важно за диверсификацията и
сигурността на енергийните доставки в България и
региона.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ)
за шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4
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„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газтрейд“ С.А.
подписаха споразумение за покупкопродажба на акции за терминала за
втечнен газ до Александруполис
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Борба - Велико Търново, 25 август 2020
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Община Велико Търново търси ново предназначение на
панорамния хотел „Трапезица“, който вече седма година
няма наемател. Независимо от символичния наем от 2
хил. лв. така и не може да се намери стопанин на сградата,
която
местната
администрация
спечели
след
продължителни съдебни битки. Комплексът, който се
намира в близост до ресторантите „Щастливеца“ и „Его“
на ул. „Стефан Стамболов“, е на цели шест етажа. Под
него и нивото на улицата има даже кухини за подземен
паркинг, които са правени през 80-те години на миналия
век.

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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Синдиците на КТБ го удариха на летни разпродажби
Часове преди редакционното приключване на броя (сряда, 19 август), бившият директор на
кредитирането в КТБ Георги Зяпков съобщи пред в. „БАНКЕРЪ“, че синдиците са подготвили
поредна порция "подаръци" за богоизбрани. Донов и Маринова са предложили за публична продан
вземания по кредити, отпуснати на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД (фирмата е в производство по
несъстоятелност), чието задължение надхвърля 46 млн.лв., твърди Зяпков. Реално погледнато,
резултатът от тази поредна "галимация" не е тайна за никого: бъдещият купувач ще се сдобие с
пет хотела в най-атрактивните български курорти - Банско, Пампорово, "Златни пясъци", "Свети
Константин и Елена“, Хисаря. Търгът е насрочен за 25 август - в края на най-отпускарския месец,
когато потенциалните купувачи са пръснати по света и у нас, а изборът на "единствения" е... почти
предопределен. Първоначална цена за всички вземания също е подобаващо приятна - само 5.9 млн.
лева. Справка в Търговския регистър показва, че КТБ е основен кредитор на собственика на
хотелите - „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД , а цената на продаваното задължение се е „сринала“
около осем пъти - от над 46 млн. лв. до 5.9 млн. лева. Пред в. „БАНКЕРЪ" Зяпков обясни, че в тази
сума влизат и директни кредити към собственика на капитала - „Корси маунтин рисорт“ АД, по
които собственикът на хотелите е встъпил в дълг.
Банкеръ, 24 август 2020

"Благоевград БТ" е продало Lacrima на собственика на оръжейния
търговец "Аполо инженеринг"
"Лодис инвест", която произвежда млечни продукти под бранда Lacrima, има нов собственик.
Дъщерната на "Булгартабак холдинг" бивша цигарена фабрика "Благоевград БТ" е продала 100%
от компанията на "Евро инвестмънт холдинг". Това е дружество на иракчанина с български
паспорт Муханнед Наджим Абдуллах ал Нуаими, докато собствеността в "Булгартабак" опира до
няколко дружества (предимно от Обединените арабски емирства), като реалният контрол се счита,
че е на депутата от ДПС Делян Пеевски. Купувачът е известен най-вече като краен собственик на
оръжейния търговец "Аполо инженеринг", чийто бизнес в периода 2014 - 2017 г. избухна със
сумарно близо 1 млрд. лв. оборот и над 150 млн. лв. печалба. Освен това същата фирма стана
известна и като вложител на КТБ, който в първия списък на синдиците заедно с още едно друго
дружество - "Ардастрой", изненадващо пререди всички останали, след като се оказаха обезпечени
кредитори. Така въпреки редица оспорвания и сигнали от бивши директори на банката, че са
представени несъществуващи или фалшиви договори, "Аполо" като крайно успя да си прибере
цялата сума - 3.94 млн. лева., а не около 11% от нея, както всички останали.
Капитал, 24 август 2020

"Нова" стана едноличен собственик на "Нет инфо"
"Нова броудкастинг груп" най-накрая придоби пълен контрол над най-голямата онлайн група на
българския пазар - "Нет инфо". Сделката за общо 30% в компанията беше одобрена от Комисията
за защита на конкуренцията още през февруари, но течаха преговори за цената със собствениците
на акциите - "Дарик радио" на Радосвет Радев и "Уеб Финанс" на Христо Христов. Транзакцията
вече е вписана в Търговския регистър, като чрез нея "Нова броудкастинг груп" става едноличен
собственик на "Нет инфо" чрез придобиването на 27% в онлайн групата от "Дарик радио" и 3% от
"Уеб Финанс". Христов заяви пред "Капитал", че продажбата на общия дял от 30% в "Нет инфо" е
била договорена още с предишния собственик на "Нова" - шведската MTG. "Нет инфо" е найголямата онлайн група в България. Под нейна шапка са е-мейл платформата abv.bg, платформата
за видеосъдържание Vbox7, Vesti.bg, Dariknews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg, Grabo.bg,
Trendo.bg и др. Служителите й в момента са около 150, а приходите й за 2019 г. са 16.7 млн. лв.
при печалба от 1.6 млн. лв. спрямо оборот от 15.8 млн. лв. година по-рано.
Капитал, 21 август 2020
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С над 19% растат вложенията на
инвестиционните фондове за три месеца
Към края на юни активите, управлявани от местните и
чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в
България, възлизат на 4,676 млрд. лева. Актуалната
статистика на Българската народна банка (БНБ) показва,
че размерът им се увеличава с 5% (221,2 млн. лева) на
годишна база и с 19,3% (756,3 млн. лева) на тримесечна.
Като процент от БВП общият размер на активите на
местните и чуждестранните инвестиционни фондове към
30 юни е 4,2%, при 3,8% от БВП преди година и 3,5%
към края на първо тримесечие на 2020 г. За една година
инвестиционните фондове са се увеличили с 88 броя и
към 30 юни достигат 1208, като чуждестранните са
повече с 93 броя, а местните са с два по-малко. Към края
на юни 2020 г. активите на местните инвестиционни
фондове достигат 1,645 млрд. лева, като за една година
се увеличават с 27,4 млн. лева (1,7%). В сравнение с
март ръстът е с 2,7% (43,1 млн. лева). Към края на второ
тримесечие на тази година активите на фондовете, които
инвестират в акции, се увеличават за една година с 2,6%
(16,6 млн. лева) до 647 млн. лева, а тези на
балансираните фондове растат с 3,4% (11,1 млн. лева) до
339,1 млн. лева. На тримесечна база активите на
фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 5,3%
(32,4 млн. лева), а на балансираните фондове – с 3,4%
(11,2 млн. лева).
investor.bg, 25 август 2020
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Международната рейтингова агенция Fitch Ratings
потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в
чуждестранна и местна валута - BBB със стабилна
перспектива. На практика той остава непроменен спрямо
април, когато беше публикувана последната оценка за
страната. През февруари от Fitch прогнозираха, че при
равни други условия при приемане на България ERM II
ще повишат оценката си за страната с едно ниво (до A).
Задържащ фактор обаче сега явно са негативните
икономически последици от коронавирус пандемията и
вътрешната политическа несигурност. От агенцията все
пак заявяват, че смятат влизането на страната във
валутния механизъм и в Банковия съюз за "важен
фактор". Прогнозата на Fitch е за свиване на
икономиката на България с 5.7% през 2020 г., което е
леко влошаване спрямо оценката им от 5.1% през април.

-100

юни'18

Fitch очаква 5.7% спад на икономиката
на страната през тази година
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Новите пенсионери за пръв път са под 40 000 за половин година
Спадът в броя на новите пенсионери от началото на годината достигна ниво, каквото не е
регистрирано от времената на големите експерименти в пенсионната система, показва статистика
на Националния осигурителен институт. През първите шест месеца на годината са се
пенсионирали 39 519 души - с 14.6% по-малко спрямо първото полугодие на 2019 г. За пръв път
броят на пенсиониралите се за половин година е под 40 000 души. Такъв рязък спад не е
регистриран от 2012-2013 г., когато ГЕРБ предприе увеличение на стажа за пенсия с по 4 месеца
на година. По-голямо от обичайното намаление бе отчетено още за първите три месеца на
годината (с 12%), но през второто тримесечие броят на новоотпуснатите пенсии е едва 16 655 (при
20 246 преди година) и вероятно тук по-отчетливо влияние има извънредното положение от 13
март до 13 май. НОИ не е затварял през това време, но с промяна в Кодекса за социално
осигуряване бе записано, че в такъв случай заявления, жалби и други документи, включително
тези, свързани с пенсии, се подават по електронен път - с електронен подпис, ПИК или по пощата.
Сега, 24 август 2020

НСИ отчете спад на безработните, но и на наетите
Понижение при регистрираните безработните, но и при новонаетите българи отчитат от НСИ и
Агенцията по заетостта за седмицата 10-16 август. Точно 5384 е броят на новите безработни, а
хората, които са започнали работа, са 5913, показва справката. Това означава, че в този период
безработицата реално намалява с над 500 души, но това не е трайна тенденция. За сравнение - в
седмицата 3-9 август новите безработни бяха 6943 при 6702 новоназначени. През юли също
останалите без работа са повече. Логично най-много хора са започнали работа в София. За
столицата са отчетени 546 новопостъпили, но и 526 останали без работа. В някои градове, като
Плевен например, трудовият пазар се развива по-добре - през отчетната седмица там са
регистрирани 243-ма безработни, докато наетите са били с почти 50 души повече. Още по-добра е
ситуацията в един от най-изоставащите градове в страната - Търговище, където при 73 нови
безработни започналите работа са 123-ма. Подобно е положението и в друг град с традиционно
висока безработица - Монтана, където при 121 новорегистрираните в бюрата по труда точно 180
души са започнали работа. На другия полюс е Сливен, където в седмицата 10-16 август 155 души
са се регистрирали на борсата, а едва 75 са се отписали от нея.
Капитал, 21 август 2020

Строителството
в
България
възстановявания в ЕС

бележи

едно

от

най-бързите

След като през април строителството в еврозоната и Европейския съюз се срина драматично с
почти 40%, през май, след като много от икономиките започнаха размразяване, отрасълът се върна
към V-образно възстановяване, показват последните данни на Евростат. Данните за юни обаче
показват, че на месечна основа темпът на растеж на строителството в България е сред най-бързите
в ЕС - 4,7%, като пред нас са само Унгария (6,1%) и Франция (12%). В сравнение със същия месец
на миналата година обаче темпът на растеж на строителството в България е по-ниско, като у нас то
се свива с 2,2%. Разгледани през цялото тримесечие, данните показват, че затварянето на
икономиките е нанесло много тежък удар в Европейския съюз и еврозоната. Общото строителство,
в което се включват подкатегориите "производство в строителството" и "граждански инженеринг",
е силно надолу както на тримесечна, така и на годишна основа. В случая на България, сезонно и
календарно изгладения индекс на строителството показва, че строителството понася тежък удар, в
резултат на който постига най-ниската си стойност за последните поне пет години. От 102,3
пункта през януари индексът се срива с почти 20% до 83,2 пункта през април, преди да нарасне до
94,3 пункта през юни.
money.bg, 21 август 2020
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За година дълговете на държавата към бизнеса намаляват с 99 млн. лв.
Дълговете на държавата намаляват с близо 99 млн. лв. за година. Това показва справка на
investor.bg в данни на Министерство на финансите. Към края на второто тримесечие на 2020 г.
просрочените задължения на администрацията към бизнеса и граждани възлизат на близо 220,265
млн. лв. За същия период на миналата година неразплатените договори са за почти 319 млн. лв. От
разбивката за второто тримесечие на 2020 г. става ясно, че забавените задължения на централното
правителство са в размер на 76,438 млн. лв., а неразплатени средства от социалноосигурителните
фондове (в това число и на НЗОК) няма, при 109 млн. лв. година по-рано. Към края на юни 2020 г.
общините пък са забавили плащания за 143,827 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година
обаче те са повече с близо 20 млн. лв. повече. В края на шестия месец от 2019 г. задълженията на
общините са били 123,885 млн. лв.
investor.bg, 20 август 2020

Домакинствата са свили разходите си през второто тримесечие
Домакинствата в България са свили разходите си през второто тримесечие на годината на фона на
по-високи разходи за храна и сметки и по-малки за здраве, транспорт, дрехи, отдих и свободно
време. В същото време доходите бележат ръст спрямо година по-рано. Това става ясно от данните
на Националния статистически институт (НСИ) за приходите, разходите и потреблението на
домакинствата за второто тримесечие на 2020 година. Общият доход средно на лице от
домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се
повишава с 9,7%. За април-юни 2020 година с най-висок относителен дял продължава да e доходът
от работна заплата (57,5%), следван от доходите от пенсии (28,3%) и от самостоятелна заетост
(5,9%). На годишна база обаче доходът от пенсии нараства с 0,7 процентни пункта, а
постъпленията от работна заплата и самостоятелна заетост намаляват с по 0,3 процентни пункта,
вижда се от данните на националната статистика. В номинално изражение трендът също се
променя - през второто тримесечие в сравнение със същото тримесечие на предходната година
доходът от пенсии нараства с най-бърз темп – от 427 на 481 лв. (с 12,5%), но е следван от
нарасналите постъпления от социални обезщетения и помощи, които скачат от 46 на 52 лв. (с
12,7%).
investor.bg, 19 август 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Цялостно строителство на сгради и
строителни съоръжения", по Общо активи за 2018 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Геотехмин ООД
Минстрой Холдинг АД
НИКМИ АД
Главболгарстрой АД
Понсстройинженеринг АД
Главболгарстрой Холдинг АД
Артекс Инженеринг АД
Ултрастрой ЕООД
Планекс ЕООД
Сиенит Инвест АД

Град
София
София
София
София
София
София
София
София
Варна
Пловдив

Общо активи,
(хил. лв.)
2017
2018
562 760
572 123
159 768
187 067
178 742
174 855
116 678
173 823
103 263
117 335
105 172
108 877
89 272
101 480
32 285
86 252
83 932
82 375
85 855
82 002

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

7 882 667.38

BGREIT: 24.07.2020 – 25.08.2020
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SOFIX: 24.07.2020 – 25.08.2020
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Кой е казал, че не може да имате ръст и дивидент? В
противовес на това твърдение идват акциите на Алтерко.
Освен, че са сред най-добре представящите се книжа от
началото на годината и за последната една година и
приходите на дъщерното Алтерко Роботикс се повишиха с
2.3 пъти през второто тримесечие, компанията дава доста
щедър дивидент от 4.57%. В заключение може да се каже,
че дивидентите гласувани през тази година изглеждат пощедри дори от миналата такава. За сравнение, към лятото
на миналата година, само Градус се отличи с дивидентна
доходност от над 5% сред компаниите от SOFIX.

910 961.55

Регулиран пазар общо

28.07

Малко под границата от 5% попадат още компании като
Корадо-България (4.85%) и Софарма имоти (4.82%).

АДСИЦ

28.07

Но добрите новини за инвеститорите не свършват дотук. С
дивидентна доходност от над 5% се отличават още няколко
сини чипа - Хидравлични елементи и системи (5.7%),
Софарма трейдинг (5.14%) и Стара планина Холд (5.07%).

5 937 696.93

24.07

Като добър, за инвеститорите, може да се определи факта,
че повишение на дивидента е налице и при двете
дружества, като повишението при Адванс е три пъти.

545 296.25

Standard

26.07

За сметка на това обаче, откриваме две дружества малко
по-надолу в класацията с дивидентна доходност от над
6.5%, които са компоненти на SOFIX - и това са Адванс
Терафонд, който оглавява класацията по висок дивидент
сред компонентите на индекса на сините чипове (7.19%) и
Елана Агрокредит (6.53%).

Premium

24.07

Цели три компании се отличават с дивидентна доходност,
до момента, от над 10%, но и трите не са особено
ликвидни.

Оборот (лв.)

Основен пазар

26.07

Коронавирусът не успя да изплаши родните публични
компании да изплащат дивидент. И макар в момента да сме
в разгара на общите събрания, на които се гласуват
паричните плащания към инвеститорите, ще погледнем как
изглежда моментната картина при дивидентите.

БФБ-София
Седмичен оборот
10 - 14 август 2020 г.
Пазар

24.07

Ето какъв дивидент гласуваха родните
компании до момента

infostock.bg, 20 август 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

Ще съборят ли хотел "Рила", за да
изникне жилищен комплекс?
Столична община протестира срещу събарянето
на емблематичния хотел "Рила" в центъра на
София. Това стана ясно от думите на зам.-кмета
на София по култура, образование и спорт доц.
Тодор Чобанов. "Ще направим всичко възможно
да хотел "Рила" да не бъде разрушен и да не бъдат
изграждани нови агресивни обеми в историческия
център на столицата", обясни Чобанов. Още преди
месец в районната администрация постъпи проект
за промяна на регулационния и застроителен план
на хотел "Рила". Предстои хотелът да бъде
съборен и да бъде построен комплекс от
търговска, жилищна и административна част.
Проектът предлага сериозна намеса в трудната за
балансиране централна градска част, съобщи
тогава кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.
Трайков казва, че обектът попада в територия с
културно историческо наследство. Появата на
нова висока сграда ще наруши сериозно
архитектурно историческия облик на ул. „Леге“. В
началото на 2018 г. стана ясно, че собствеността
на "Рила", който дотогава се свързваше с
избягалия в Дубай хазартен бос Васил Божков, е
продаден на дружество, което се счита за
контролирано от Евелин Банев-Брендо. Новият
собственик
"Рила
център"
е
внесъл
инвестиционното си намерение в Направление
"Архитектура и градоустройство", като по думите
на зам.-кмета Чобанов в него не е предвиден
режим за опазване на археологическите находки в
района. Зам.-кметът беше категоричен, че
местната власт е в силна позиция, тъй като
сградата се намира в археологическия резерват,
който пък има акт за изключителна държавна
собственост.
Банкеръ, 26 август 2020.

"Европейски пътища"
фаворит на АПИ

-

новият

Рекорди по възлагане на скъпи ремонти по новата
схема с договорите за пътно поддържане счупи
Агенция "Пътна инфраструктура". За по-малко от
седмица пловдивската компания "Европейски
пътища" (новото име на "Пътища Пловдив"),
която е част от "Грома холд" (новото име на
благоевградската "Агромах", срещу чиито шефове
имаше дело за пране на пари), получи от
държавата 70 млн. лв. по схемата за пътно

Пускат третата линия на метрото в
София
Откриват първия етап от третия лъч на
метрото в столицата. 8-километровата
отсечка свързва кварталите "Хаджи
Димитър" и "Красно село" и включва 8
нови метростанции. Стартът беше
отлаган няколко пъти, включително и
заради пандемията от коронавирус.
Новите метростанции са бул. “Вл.
Вазов”, “Театрална”, “Орлов мост”,
“Патриарх
Евтимий”,
НДК,
“Медицински университет”, “България”
и “Красно село”.
24 часа, 26 август 2020

Намалява делът на фирмите, които
планират съкращения
Все по-малко фирми са съкращавали
служители, прибягвали са до пускането
им в неплатен отпуск или до
съкращаване на възнаграждения през
юли спрямо предходните няколко
месеца, показва последната анкета на
националната статистика за ефекта от
извънредното положение върху бизнеса.
В същото време под 10% от общо 3770
участвали в допитването предприятия са
заявили, че са наели нов персонал през
юли, което е леко понижение спрямо
предходния месец. Към съкращения са
прибегнали почти 8% от компаниите.
През март и април, когато бяха въведени
ограничителните
мерки
заради
пандемията, делът на дружествата,
които са освободждавали служители, е
бил 17-18%.
Капитал, 26 август 2020

Sodexo спира да предлага карти за
спорт на българския пазар
Френската компания Sodexo излиза от
пазара на карти за спорт. От 30
септември
мобилното
приложение
Andjoy ще бъде деактивирно, а услугите
му - прекратени за българския пазар,
гласи официалното съобщение. Една от
причините е световната пандемия, която
затвори и спортните зали и фитнеси.
money.bg, 20 август 2020
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поддържане. Това е най-голямата сума досега, давана по новия модел, въведен през третия мандат
на премиера Бойко Борисов. Това показва справка, предоставена от Агенция "Пътна
инфраструктура" (АПИ). От сумата, 58 млн. лв. са за ремонта на 31 км от пътя за Кръстова гора,
останалите 12 млн. лв. са за 7.6 км участък от Подбалканския път. Така превантивните ремонти
излизат средно по 1.8 млн. лв. за километър. За сравнение - по оперативна програма "Региони в
растеж", където има търгове и се правят поръчки, защото парите са от еврофондовете, основните
ремонти излизат средно около 800 хил. лв. Това означава, че оскъпяването е с около 1 млн. лв. на
километър и то при условие, че става въпрос за превантивен, а не за основен ремонт. Това се
разбра от обясненията на началника на Областното пътно управление в Пловдив Йордан Калев
пред бТВ.
Марица, 25 август 2020

Петзвездният хотел на Златев в София отваря през септември
За септември е планирано отварянето на 5-звездния хотел "Хаят" (Hyatt Regency) в центъра на
София, което се забави заради пандемията от коронавирус. Това съобщиха от консултантската
компания за недвижими имоти "Кушман и Уейкфилд Фортън" (Cushman & Wakefield Forton).
Хотелът на "Хаят" се намира до паметника на Васил Левски на мястото на някогашното кино и
хотел "Сердика". Той беше изграден от българската "Тера тур сервиз" ЕООД, чийто управител е
Васил Златев - баща на бившия шеф на "Лукойл България" Валентин Златев. Инвестицията
възлиза на около 30 млн. евро - собствени средства и заем. Това е първият обект у нас на веригата
за луксозни хотели Нуаtt. За "Тера тур сервиз" това е петият им хотел, след като Златев построи 4
по морето (два в Обзор и по един в Слънчев бряг и Свети Влас), има и един в родния му град
Правец. Всичките обекти са под чуждия бранд RIU. Столичният хотел Hyatt Regency се
позиционира във високия ценови сегмент, като преди време беше обявено, че нощувката ще
струва около 200 евро на човек в стая.
mediapool.bg, 25 август 2020

56 проекта за 1,49 млрд. лева инвестиции чакат сертификат
56 проекта за 1,480 млрд. лв. в момента са в процес на сертифициране, с реализацията им ще бъдат
открити 4911 работни места. Това каза министърът на икономиката Лъчезар Борисов, след като
връчи в четвъртък три сертификата за инвестиция клас А. Те са за близо 70 млн. лв., след
завършването им ще бъдат разкрити 340 нови работни места. На церемония в Министерството на
икономиката присъства и зам.-министърът Стамен Янев. “Солвей Соди” АД получи сертификат за
инвестиционен проект, свързан с инсталация за производство, опаковане и съхранение. Фирма “Ди
Би Карго България” ЕООД ще бъде насърчена за проекта “Диверсификация на съществуващо
предприятие на “Ди Би Карго България” ЕООД, който ще се реализира в Карлово, обл. Пловдив.
IT компанията “Скейл Фокус” бе сертифицирана за инвестиционния проект “Растеж на ФОКУС”.
По време на разговора представителите на компаниите благодариха на Министерството на
икономиката и Българска агенция за инвестиции за ползотворното сътрудничество и оказаното
съдействие. Министър Борисов увери присъстващите, че парите по мерките за подкрепа на
стратегически инвеститори са осигурени.
24 часа, 21 август 2020

AEBTRI строи огромен тир-паркинг на „Дунав-мост 2”
Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (AEBTRI) ще
строи първия голям паркинг в България, отговарящ на най-съвременните изисквания за
задължителната почивка на водачите извън кабините на тежкотоварните автомобили. Това съобщи
специално за Economic.bg Георги Петърнейчев, председател на Управителния съвет на AEBTRI и
бивш заместник-министър на транспорта. Според влизащите официално в сила от днес разпоредби
на т.нар. „Пакет Мобилност“ всяка седмична почивка на водачите над 45 часа вече трябва да се
ползва извън кабината на камиона, в място с подходящи санитарни условия и такова
обезопасяване, което да гарантира както безопасността на самите водачи, така и на камионите и
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превозваните товари. А такива паркинги на територията на България практически няма, поради
което тя засега изобщо не може да изпълни адекватно изискванията на новоприетия „Пакет
Мобилност“. „Закупихме 60 дка в непосредствена близост до Дунав-мост 2 край Видин и в
момента сме в процедура по промяна на статута на земята от земеделска в строителен терен“ –
обясни Георги Петърнейчев. „Внесли сме документите в РИОСВ за доказване, че теренът не
попада в защитена територия. След което ще кандидатстваме директно в Брюксел за безвъзмездна
помощ за изграждане на паркинга, като се надяваме да получим поне 50% от необходимите
средства. Инвестицията в паркинга, който ще е с капацитет няколкостотин тежкотоварни
автомобила, ще е за близо 10 млн. лева. Според изготвения проект, освен хотелската част на
паркинга, ще бъдат изградени и бензиностанция, ресторант, магазини, кът за пране и химическо
чистене на облекло, както и всичко останало, необходимо за една нормална почивка на водачите“
– коментира председателят на УС на AEBTRI. Според Георги Петърнейчев проблемът с липсата
на съвременни паркинги за тежкотоварни автомобили в България е много голям, поради което
асоциацията за пореден ще представи идеи за решаването му пред бъдещите управляващи. Засега
се изгражда само един нов съвременен паркинг в близост до Капитан Андреево, който е в понапреднала фаза и би трябвало да заработи до края на годината. На едни от най-натоварените
гранични пунктове като Русе, Кулата и Калотина, както и във вътрешността на България обаче
няма паркинги, което нерядко става причина водачите да нарушават строгите изисквания за работа
и почивка и в резултат на това да бъдат глобявани.
economic.bg, 21 август 2020

Три фирми станаха инвеститори клас А
Три сертификата за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на обща
стойност близо 70 млн. лв. и разкриване на 340 нови работни места връчи министърът на
икономиката Лъчезар Борисов на три фирми. „Солвей Соди“ АД получи сертификат за
инвестиционен проект, свързан с инсталация, производство, опаковане и съхранение. Фирма „Ди
Би Карго България“ ЕООД беше сертифицирана за проекта „Диверсификация на съществуващо
предприятие на „Ди Би Карго България” ЕООД ”, който ще се реализира в гр. Карлово, област
Пловдив. Сертификат клас А беше връчен и на IT компанията „Скейл Фокус“ за инвестиционния
проект „Растеж на ФОКУС“. В процес на сертифициране към момента са 56 проекта на обща
стойност 1480.18 млн. лева и са заявени над 4911 работни места. По време на разговора
представителите на компаниите изразиха благодарност към Министерството на икономиката и
Българска агенция за инвестиции (БАИ) за сътрудничеството и оказаното съдействие.
Икономическият министър ги увери, че са подсигурени парите по мерките за подкрепа на
стратегически инвеститори.
investor.bg, 21 август 2020

Борисов извади още 380 млн. лв. от бюджета за строителите на пътища
Правителството отпуска 379 млн. лв. за модернизацията на близо 69 км от пътя Видин-Ботевград
между пътния възел „Макреш“ и обходния път на Монтана. Това заяви премиерът Бойко Борисов.
Според Борисов пътят Видин-Ботевград е като пълноводна река, по която хората и бизнесът ще се
върнат в региона. „Направлението е водещ проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ,
тъй като с модернизацията на трасето ще се осигури бърза и удобна връзка между
автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“, заяви премиерът. „Необходимите средства са за
извършването на авансово плащане след сключения договор за изпълнение на строителството“,
обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Борисов
отново повтори, че за региона ще бъдат предвидени и 200 млн. евро, които са договорени от новия
бюджет на Европейския съюз и са предназначени за най-слабо развитите региони. Скоростният
път Видин-Ботевград е сред гoлeмитe инфpacтpy?тypни пpoe?ти, ?oитo ce изпълнявaт в мoмeнтa в
Бългapия, заедно със cтpoeжа нa aвтoмaгиcтpaлитe „Xeмyc“ и „Eвpoпa“.
economic.bg, 20 август 2020
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АНАЛИЗИ

Добивната индустрия е произвела продукция за 2.9 млрд. лв. през 2019 г.
Добивът на подземни богатства в страната се е увеличил леко през миналата година като обем, но
заради поскъпването на златото стойността на произведената продукция нараства изпреварващо и
достига общо 2.9 млрд. лв. Това показват данните от годишния бюлетин на Българската минногеоложка камара (БМГК). Цените на някои метали обаче отбелязаха значителен спад на
международните пазари, което създаде затруднения пред много рудодобивни компании,
коментира председателят на камарата Николай Вълканов, който е и основен собственик на мините
за оловно-цинкови руди. В страната се добиват също медни руди, както и неметални подземни
богатства и горива. През 2019 г. продължава тенденцията от последните години за свиване на
добива на въглища, а течните горива като цяло имат незначителен дял.
Производство
Добивът на полезни изкопаеми през миналата година остава почти непроменен през миналата
година, като нараства с малко над 1% до 109.9 млн. тона общо. Най-много се увеличава
производството на скалнооблицовъчни материали (22%), но при минимални обеми като цяло. Ръст
от 8% има и при добива на инертни материали, който е свързан главно с развитието на
строителството. При рудите, които са ключова група суровини с близо една трета от целия добив,
увеличението е 3%. Най-значителен е спадът при въгледобива - 7%, като низходящата тенденция
продължава втора поредна година, а резултатът от 32.1 млн. тона продукция е най-слабият от 2014
г. насам. Това е и причината производството на твърди горива вече да е на трето място по обем за
сметка на инертните материали.
По стойност обаче произведената продукция в сектора се увеличава по-бързо от обема на добитите
полезни изкопаеми, като нараства с 3% до 2.9 млрд. лв. през 2019 г. Най-голям е ръстът в
рудодобива - 11%, което се дължи най-вече на високите цени на златото. Основният производител
на благородния метал под формата на концентрат в страната е "Дънди прешъс металс Челопеч" на
канадската компания Dundee Precious Metals, която от миналата година има и втори работещ
проект в страната - край Крумовград. От БМГК посочват, че медта също е възстановила нивата си
след спада в средата на миналата година. Най-големите производители на меден концентрат в
страната са "Елаците мед" и "Асарел-Медет". Стойността на добива на въглища обаче, където
ключов играч е държавната "Мини Марица-изток", намалява с 16% спрямо предходната година.
Икономика на добива
Производителността в добивната индустрия продължава плавно да се увеличава, като през 2019 г.
е над 137 хил. лв. на един нает. От минната камара уточняват, че това се дължи на направените
инвестиции в сектора - близо 3 млрд. лв. за последните десет години. Трябва да се отчете обаче и
фактът, че през миналата година има около 3% намаление на заетите в минната индустрия до
малко под 20.8 хил. души. Това е резултат най-вече от трайния спад на заетите във въгледобива
(7% за 2019 г. и общо 33% за последните десет години), макар че това остава подсекторът с найголям дял работници (43% от всички в добивната индустрия).
Средната годишна заплата в сектора през 2019 г. достига 21 139 лв. (над 1760 лв. на месец), което
е ръст от 4% спрямо предходната година. По данни на камарата това е 42% над средното за
страната, което поставя добива на четвърто място след секторите IT, финанси и застраховане и
енергетика по заплати.
Секторът в България
В минерално-добивната индустрия работят едва около 0.1% от всички предприятия в страната, но
те са сред големите работодатели и създават между 4 и 5% от брутния вътрешен продукт.
Основните суровини, които се добиват в България, са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и
полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор.
Действащите концесии за добив са общо 524, а разрешенията за търсене и проучване са 243. По
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данни на Министерството на енергетиката през 2019 г. концесионните плащания са над 72 млн.
лв., като отбелязват лек спад от предходната година, когато са близо 75 млн. лв. С най-голям дял
от плащанията са компаниите, добиващи руди (40%), следвани от въгледобивните (28%) и
фирмите за строителни и скалнооблицовъчни материали (24%).
Капитал, 25 август 2020
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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

стр. 12 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

