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Европейската комисия разреши на фонда на чешкия
милиардер Петр Келнер - PPF, да придобие
компанията - собственик на Би Ти Ви - Central
European Media Enterprises ("CME"), съобщава
комисията на сайта си. Сделката е според правилата
на ЕС за сливанията, допълва ЕК. "Комисията е
стигнала до заключение, че сделката няма да
предизвика
опасения
за
конкуренцията
в
Европейското икономическо пространство", се казва
в съобщението. След като Генерална дирекция
"Конкуренция" на Европейската комисия одобри без
условия придобиването на Central European Media
Enterprises (CME) от страна на PPF Group, самата
медийна компания обяви официално, че сделката ще
бъде приключена след една седмица - на 13
октомври. Процесът по придобиване на СМЕ от
страна на Келнер започна преди около 2 г., след като
българската Комисия за защита на конкуренцията
отказа сделка на PPF с Нова телевизия на стойност
185 милиона евро. След това най-богатият човек в
Чехия се насочи към другата телевизионна група, в
която, освен Би Ти Ви, влизат още управлявани от
CME телевизии в Чехия, Румъния, Словакия и
Словения. Обявената преди година цена на
придобиването на СМЕ бе 2,1 милиарда долара.

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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Частният съдебен изпълнител Стефан Горчев
продава част от производствената база на „Тике
ММ“ ЕООД, намираща се на бул. “Никола
Вапцаров” № 91 – А. Дружеството има задължения
към НАП в размер на 2 471 665 лв., подсказва
фирменият портал ДАКСИ. В обявлението на ЧСИто е посочено, че на публичен търг ще се разиграват
3/200 ид.ч. „три върху двеста идеални части“ от 9
сгради с различни предназначения – промишлена,
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ЧСИ продава имот на бизнесмен,
заборчлял с над 2 млн. лв. към НАП
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Сега, 07 октомври 2020

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 второ тримесечие 2020 г.
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търговска и складова цел, както и за научна и проектантска дейност.Те са разположени на
обща площ от 4122 кв.м. Върху процесните 3/200 идеални части от имота има тежести.
Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 30 720 лв.
Марица, 07 октомври 2020

Синдиците на КТБ върнаха близо 1,5 млрд. лева
Близо 1,5 млрд. лева са успели да съберат Кристи Маринова и Ангел Донов - синдиците на
затворената КТБ. Връщането на средства към хора и фирми, които имат да получават
суми, става през т.нар. частични сметки за разпределение. По първата такава бяха
изплатени 570 млн. лeвa. Това стана през май миналата година. Синдиците посочват, че в
резултат хиляди вложители получили част от сумите си в КТБ. Механизмът на
изчисляване на върнатото за всеки е да получи чacт oт oбщaтa cyмa нa paзпpeдeлянитe
пapи, която зависи от неговия дял в общите вземания, които са признати от синдиците.
Според официалните данни фoндът зa гapaнтиpaнe нa влoгoвeтe дъpжи нaд 70% oт
взeмaниятa oт KTБ - причината е, че той e зaмecтил кaтo кpeдитop онези влoжитeли, нa
кoитo пpeз дeкeмвpи 2014-a e изплaтил гapaнтиpaнитe влoгoвe в зaтвopeнaтa бaнкa.
24 часа, 06 октомври 2020

Строителен предприемач си купи остров в Пловдив
Строителният предприемач Ангел Куков е новият собственик на остров Адата в река
Марица. Това е станало преди дни, като той го е купил от наследниците на търговеца и
дарител Константин Хаджикалчев, един от най-богатите българи преди Втората световна
война. Куков вече притежава около 85 дка от всички 90 дка на острова, а останалите 5 дка
са общинска собственост. Пред Радио Пловдив Ангел Куков, който притежава
"Акваленд"-а в ЖР „Тракия“, потвърди за сделката, но отказа да разкрие плановете си
какво ще се случва на острова. "Сделката стана миналата седмица. От миналата година я
работим. Много е рано да коментираме каквото и да е било", заяви Ангел Куков. До
Балканската война остров Адата е популярен сред пловдивчани като място за събори и
пикници край реката, както и като място за зеленчукови градини. От години обаче е
занемарен и пустеещ район, популярен най-вече за незаконна сеч.
БНР, 02 октомври 2020

Съдът отмени заменка на сина на Гриша Ганчев
Контролираната от сина на Гриша Ганчев - Данаил, фирма "Литекс пропърти" загуби
окончателно дело за собствеността върху земята на ученическия лагер в Шабла. "Литекс
пропърти" се сдоби с 10 декара в местността "Шабленски пясъци" след заменка от 2005 г.,
но сега губи земята. Оказа се, че към момента на извършване на заменката имотът изобщо
не е бил собственост на Националното управление по горите, а на Министерство на
образованието и науката и управлението не е имало право да го заменя. Това става ясно от
определение на Върховния касационен съд, с което съдът не е допуснал жалбата на
"Литекс пропърти" срещу решението на долната инстанция в полза на просветното
министерство. С това приключва продължила няколко години съдебна сага за защита на
имота. Документите по делото онагледяват поредица от интересни прехвърлителни сделки
с имота.
Сега, 01 октомври 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

България с най-голям спад в търговията
на дребно в ЕС през август
България регистрира най-големия спад в обема на
търговията на дребно сред всички държави от
Европейския съюз през август 2020 г. на годишна
база, съобщи Евростат. Август беше петият пореден
месец, през който данните на Евростат показват, че
България е с най-голям спад в търговията на дребно
в ЕС на годишна база. Намалението на България е
12.2%, като Малта е на второ място сред страните
от ЕС с намаление от 7.5%, а Словения с 6.6%.
Резултатите на годишна и месечна база се
различават,
но
показват
еволюцията
на
въздействието на кризата Covid-19 върху бизнеса в
България и промените след като ограниченията бяха
облекчени. През март 2020 г., месецът, в който
България обяви извънредно положение поради
пандемията Covid-19, сравнението на обема на
търговията на дребно на месечна база отчете спад
от 20.1%. През този месец търговията в търговските
центрове беше спряна с правителствена заповед,
като само магазините за храни и финансовите
услуги в търговските центрове в България бяха
отворени за бизнес, докато трае извънредното
положение. През април в сравнение с март
разликата в обема на търговията на дребно на
месечна база се променя до минус 2%. На свой ред,
през май, сравнението на месечна база показа 1%
увеличение, през юни - също 1%, през юли – 2%,
нараствайки до 2.6% през август. Годишните
сравнения показват спад на България от 14.6% през
март, 19.9% през април, 20.4% през май, 18.1% през
юни и 17.5% през юли.

07.10.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.65819 BGN
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Броят на новорегистрираните безработни в
България за изминалата седмица достигна найвисокото си ниво от пет месеца насам, показва
статистиката на НСИ. След края на активния летен
сезон - за месец септември и първите два дни на
октомври – от пазара на труда са излезли 33 600
души, а работа са намерили с 6 000 души по-малко.
Общо за периода от началото на извънредното
положение, в средата на март, досега са съкратени
257 хил. души, а са назначени 160 хил. души, което
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Sofia Globe, 06 октомври 2020
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означава, че без работа са останали 97 хил. души. Статистиката показва, че
възстановяването на заетостта е започнало към края на юни, когато стартира летният
сезон в България благодарение на наемането на сезонни работници. В икономиката бяха
върнати и на работа хора, освободени при блокадата на бизнеса, наложена от
правителството с мотива, че така ще се ограничи разпространението на Соvid-19. Така в
продължение на около два месеца новорегистрираните безработни бяха по-малко от
наетите, след което динамиката в двете групи се изравни.
economic.bg, 06 октомври 2020

Държавният дълг нарасна със 740 млн. лв.
Държавният дълг нарасна със 740 млн. лв. за първите осем месеца на годината. Дългът на
подсектор “Централно управление” към края на август възлиза на 24,295 млрд. лв., при
23,555 млрд. лв. в края на миналата година, обявиха от Министерството на финансите. В
тези данни обаче не са включени новите еврооблигации за 2,5 млрд. евро, които бяха
пуснати на международните пазари през септември. В края на август вътрешните
задължения са 5,986 млрд. лв., а външните са 18,309 млрд. лв. Съотношението на дълга на
подсектор “Централно управление” към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната
възлиза на 20,7%, като делът на вътрешния дълг е 5,1%, а на външния - 15,6%.
Труд, 05 октомври 2020

Рекордно много българи се отказаха от втора пенсия
Неяснотите около втората пенсия и кризата очаквано доведоха до рекорден интерес към
прехвърляне на спестяванията от частните фондове в държавното обществено
осигуряване. Това показва справка за броя на подадените заявления и прехвърлените
средства от началото на годината, предоставена от Националната агенция за приходите.
От началото на годината до 17 септември 12 112 души са поискали да прехвърлят в НОИ
средствата по индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд. Прехвърлената
сума е 52 284 595 лв. Ако това темпо се запази, до края на годината заявленията за
прехвърляне ще надхвърлят 16 000. От предоставянето на такава възможност през 2015 г.
близо 50 000 души са прехвърлили спестяванията си от универсален фонд в НОИ.
Прехвърлената за почти шест години сума е 282 млн. лв. Тя се внася в Сребърния фонд.
Подобен интерес към отказа от две пенсии имаше през 2018 г., когато извънредно бе
дадена възможност на хората с по-малко от 5 години до пенсия да прехвърлят партидите
си в НОИ. Тогава 13 292 българи се възползваха и прехвърлиха почти 91 млн. лв. в НОИ.
Сега, 02 октомври 2020

ЕБВР с по-мрачна прогноза за българската икономика
Европейската банка за възстановяване и развитие влоши прогнозната си за българската
икономика през 2020 г. ЕБВР очаква спад на БВП от 5.5% през тази година, което е
влошаване с 0.5% спрямо предишната й прогноза. Според ЕБВР българската икономика
ще отчете растеж от 3% догодина. Прогнозната на банката обаче отново е влошена в
сравнение с предишните й оценки, които предвиждаха възстановяването да започне с 4%
ръст на БВП. Производството в Централна Европа и балтийските държави се очаква да
спадне с 4,4% през 2020 г., като възстановяването ще бъде 3,5% през 2021 г. Тази прогноза
предполага постепенно нормализиране на дейността, известно възстановяване на
външното търсене и тласък чрез финансови средства от Европейския съюз. Строгите
ограниченията за пътуване, които оказаха голямо влияние върху туристическите сезони,
сринаха растежа в южната част на Европейския съюз през 2020 г. ЕВБР очаква БВП в
региона да спадне с 6,5% през 2020 г., с частично възстановяване от 3,3% през 2021 г. .
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Прогнозната е икономиката в региона на Западните Балкани да свие с 5,1% през 2020 г.
поради колапс в туризма в Албания и Черна гора, смущения в световните вериги за
доставки и по-ниско промишлено производство, спад на притока на преки чуждестранни
инвестиции и паричните преводи.
Банкеръ, 02 октомври 2020

Безработицата в ЕС се повишава до 7,4% през август
Равнището на безработицата в еврозоната и в Европейския съюз е продължило да нараства
през август, достигайки съответно 8,1% и 7,4%, сочат данни на Евростат. Година по-рано
тези нива са били съответно 7,5% и 6,6%. Общо 15,603 млн. души в ЕС, от които 13,188
млн. в еврозоната, са били безработни през август. В сравнение с предходния месец юли
броят на безработните е нараснал с 238 хил. в ЕС и с 251 хил. в еврозоната. Данните на
европейската статистическа служба за България сочат, че нивото на безработицата у нас е
нараснало до 6,2% през август от 6,1% през юли и 3,9% година по-рано. Безработните у
нас са 199 хил. души. По-рано Агенцията по заетостта у нас отчете, че равнището на
безработица в България през август е достигнало 7,5%, отчитайки спад от 0,4 процентни
пункта в сравнение с предходния месец юли и ръст с 2,2 пункта спрямо година по-рано.
Методологиите на двете проучвания се различават. От Евростат уточняват, че данните се
основават на общоприетата стандартна дефиниция за безработица на Международната
организация на труда, съгласно която за безработни се считат хората без работа, които
активно търсят работа през последните четири седмици и са на разположение да започнат
работа през следващите две седмици.
investor.bg, 02 октомври 2020

БНБ запази ключов капиталов буфер
БНБ запази нивото на един от ключовите буфери в банковата система, отразяващ
рисковете пред икономиката ни. За четвъртото тримесечие на годината антицикличният
капиталов буфер, приложим към рисковите експозиции, ще продължи да бъде 0,5 на сто,
реши управителният съвет на Централната банка. Решението е взето на база на свитото
кредитиране и икономическа активност, които са последица от пандемията от Covid-19.
От централната банка подчертават, че това решение би съхранило устойчивостта на
системата спрямо неблагоприятните тенденции, които са последица от пандемията.
24 часа, 30 септември 2020

Над 60% от българите са намалили разходите си
Пандемията e оказала негативно влияние върху работния живот на 54% от българите.
Макар близо 63% от тях да са запазили работното си място, значително понижение е
отчетено в месечните разходи - на 64% от българите, и доходите - на 42%, както и в
месечното потребление. От началото на епидемичната обстановка 52% от анкетираните са
свили потреблението си на месец със средно 500 лв., като за тази цел основно са се
отказали от спонтанните покупки. Това показват данни, получени от представително
пазарно изследване, проведено с 1000 независими участници, анализиращо финансовите
им навици. Проучването е проведено от една от компаниите за кредитиране в България.
Според резултатите от анкетата една от най-големите промени, настъпили в ежедневието
на потребителите, е новата динамика в разпределянето на разходите - ограничаване на
импулсивните харчове. Хората намаляват до минимум посещенията на ресторанти и
заведения - 74%, на козметични салони и фитнеси - 37%, отказват се от пътувания - 56%, и
от пазаруване на дрехи и обувки - 49%.
Дума, 30 септември 2020
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Производствените цени продължават да се свиват през август
Производствените цени продължават да падат през август на годишна база, след като през
юли записаха по-слаба редукция за едногодишен период. Общият индекс на цените на
производител през август спада с 3,1% в сравнение с година по-рано и с 0,7% спрямо юни,
показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Намалението на цените
се дължи предимно на спада при производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ, и в преработващата промишленост. Месечното понижение на
производствените цени е с 0,7 на сто. Спад е регистриран при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,2%, и в преработващата
промишленост - с 0,6%, а в добивната промишленост се наблюдава увеличение на цените с 1,4%. В преработващата промишленост по-ниски цени се наблюдават при
производството на основни метали - с 2,4%, и при производството на химични продукти с 1,3%. По-голямо увеличение на цените е регистрирано при производството на
електрически съоръжения, на напитки и обработката на кожи и производството на изделия
от обработени кожи без косъм - по 0,4%.
investor.bg, 30 септември 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) по Общо
приходи за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Адванс Терафонд АДСИЦ
Актив Пропъртис АДСИЦ
Софарма Имоти АДСИЦ
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
Агро финанс АДСИЦ
Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ
Агроенерджи инвест АДСИЦ
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ

Град
София
Пловдив
София
София
Варна
София
Пловдив
Пловдив
София
София

Общо приходи,
(хил. лв.)
2018
2019
16 807
26 323
356
15 959
11 175
11 614
9 396
8 502
3 018
7 870
20 545
7 328
6 694
6 899
4 551
6 521
3 767
6 450
3 428
6 256

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

infostock.bg, 05 октомври 2020

БФБ-София
Седмичен оборот
21 - 25 септември 2020 г.
Пазар
Оборот (лв.)
Основен пазар
Premium

767 733.28

Standard

1 233 907.53

АДСИЦ

385 342.16

Регулиран пазар общо

6 096 136.29

BGREIT: 04.09.2020 – 06.10.2020
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05.09

Месечният оборот на БФБ възлезе на 35.19 милиона
лева през септември, съгласно статистиката на
фондовата борса. Това бе спад от 4.1% на месечна база
и повишение с цели 20.8% спрямо същия месец на
миналата година. Този оборот е бил реализиран в 3 847
сделки - със 7.1% повече от август и с 42.6% над
същите реализирани преди година. С най-много сделки
са се отличили акциите на Софарма - 314, следвани от
тези на Химимпорт с 307 и Телелинк - 283. Пазарната
капитализация на БФБ е възлязла на 27.85 милиарда
лева към края на септември, което е близо 25.1% от
БВП на страната ни. Стандартният сегмент е
допринесъл за 61.44% от търгувания обем. Индексът на
сините чипове SOFIX се е понижил с 1.53% през
септември, както и с 24.75% от началото на годината.
Седем от емисиите в синия чип са се повишили, докато
8 са отбелязали спад през изминалия месец. BGBX 40 е
загубил 0.4% от стойността си през деветия месец на
годината и 13.8% от началото на годината.
Единственият от водещите индекси на плюс е BG REIT
добавил 0.65% през септември и 4.05% от началото на
годината.

03.09

Какво се случи на БФБ през септември?

BGBX40: 04.09.2020 – 06.10.2020
97.5
97.0
96.5

96.0

Какво да очакваме от SOFIX през октомври?

95.5
95.0

94.5

На БФБ всичко е нелогично. Предвид на
традиционното нелогично представяне на SOFIX през
септември - да се повишава, за разлика от световните
SOFIX: 04.09.2020 – 06.10.2020
индекси, със среден ръст от 1.5% през деветия месец на
годината (в исторически план от създаването си), този
септември наруши и тази тенденция. Спадът на
показателя обаче беше слаб - в размер на около 1.5%,
макар и да не липсваше волатилност. Иначе се
изтъргуваха акции от индекса на "сините чипове" на
стойност 17 милиона лева, което бе над два пъти обема
през предходните два летни месеца. Сега погледите на
родните инвеститори са отправени към октомври, който
най-вероятно заради бушуващата пандемия отново едва
ли може да се очаква да е подобен на 10-те месеци в исторически план. И все пак, ще
погледнем към това какво обикновено се случва през есенния октомври.
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И тук за инвеститорите има лоша новина. В исторически план, октомври е бил един от
най-лошите месеци на годината за индекса на сините чипове. За периода 2005-2010
година, SOFIX се е понижавал средно с близо 7% през октомври. Следва забавяне на
спада му през следващата години, за да достигне минимален ръст от 1% през 2015-та
година, и ръст от около 8% през 2016-та. През 2017-та година, индексът отбеляза спад от
близо 3% през десетия месец на годината, а на следващата - загуба от 4.4%. Отново на
отрицателна територия, макар и по-малко понижение от 2.4% регистрира SOFIX през
октомври на 2019-та. Може да се обобщи, че от създаването си до момента, SOFIX е губил
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средно малко под 3% през всеки октомври месец. С приключването на деветмесечието,
разбира се, инвеститорите поглеждат по-нататък – към четвъртото тримесечие на
годината, на което възлагат много надежди. А първите девет месеца на годината,
определено не им донесоха много повод за радост. В среда на глобална пандемия,
търговията на БФБ почти замря, а инвеститорите остават все още в недоумение колко
силно са били засегнати компаниите, заради забавяне на изнасяне на отчетите им. Те все
още трябва да работят с крайно закъсняващи данни, които не им дават яснота колко
големи са били негативните ефекти на пандемията.
Но за инвеститорите има и добри новини. Първо - дори и със закъснение, излизащите
отчети могат да посочат, че резултатите на компаниите не са били толкова силно
засегнати, колкото са очакванията. Второ - традиционно в последния месец на годината
често виждаме ръст на компонентите, членове на портфейлите на големите
институционални инвеститори. Трябва да се отбележи също така, че декември и януари,
обикновено са двата най-добри месеца от годината за инвеститорите. Иначе, първият посилен сигнал за край на спада би бил връщане на SOFIX над 50-дневната му пълзяща
средна величина (червената линия на графиката), която е изключително близка в момента
- при ниво от 432.8 пункта, или на около 1%. Истинският сигнал обаче, за покупки, би
дошъл при повишение на индекса50-дневната средна величина на SOFIX над 200дневната такава, или така нареченото „златно пресичане“. А дългосрочната средна в
момента е при ниво от 474.1 пункта и стабилно се приближава към по-краткосрочната си
такава.
infostock.bg, 01 октомври 2020

Финансист: Листването на технологични компании на БФБ трябва да е
по-атрактивно
Успехът на технологичните компании на Българска фондова борса (БФБ) се крие зад
прозрачността на тяхното листване. IPO-то на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" е ярко
доказателство на тази теза. Това заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria, в предаването "В
развитие" Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“ на Елана Трейдинг.
"Телелинк е една от най-добрите, ако не и най-добрата представяща се технологична
компания на БФБ, тъй като имаше възможно най-прозрачното първично публично
предлагане, което компанията демонстрира от самото начало на процеса през септември.
Инвеститорите знаеха какво да очакват и на база на проспекта на компанията, и на
обявените цени. Тези, които продадоха акциите си по време на втория транш, реализираха
50% печалба, като догодина се очаква да има още допълнителни траншове", посочи
експертът. Димитър Георгиев поясни обаче, че присвояването на най-големия
миноритарен дял, възлизащ на 10% от акциите на "Телелинк", от английския
инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust е изключение на БФБ.
investor.bg, 01 октомври 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

"Топлофикация София" дава ход на
дигитална процедура за присъединяване
на сгради
Вече само "Топлофикация София" ще финансира
изграждането
на
съоръженията
при
присъединяване
на
нови
сгради
към
топлопреносната мрежа в столицата. Това ще
става по нова процедура, която ще се извършва
директно, без необходимост от намеса на външни
посредници. Единственото, което трябва да
направят желаещите да се присъединят към
централизираната топлофикационна мрежа на
столицата, е да подадат необходимите документи.
Дигиталната ускорена процедура е планирана
така,
че
максимално
да
облекчи
административните процеси при приемането и
обработката на документи. Освен това тя ще е
напълно прозрачна, ясна и проследима за
новодомците във всеки един момент от процеса на
присъединяване. По този начин многократно ще
се улеснят абонатите.
Капитал, 06 октомври 2020

Над 1 млрд. лв. ще струват 66 км от пътя
Видин – Ботевград
Над 1 млрд. лв. ще струва изграждането на близо
66 километра от новия първокласен скоростен път
между Видин и Ботевград, съобщиха от Агенция
„Пътна инфраструктура“. Цената на поръчката,
която ще се изпълнява от държавното дружество
„Автомагистрали“ ЕАД включва проектиране и
строителство.
Така
всеки
километър
от
скоростното трасе ще струва малко над 15 млн. лв.
Фирмата, която е сто процента собственост на
регионалното министерство, ще проектира и
изгражда участъка между пътен възел „Макреш“ и
обходният път на Монтана. Срокът за изпълнение
на 5-те отсечки, на които е разделено трасето е
различен – между две години и четири месеца и
две години и осем месеца. На пътя ще бъдат
изградени общо 16 моста, надлези, пътни възли,
водоскоци и крайпътни площади с места за
паркиране, тоалетни и осветление.
Труд, 05 октомври 2020

Първият
участък
от
АМ
„Европа“, готов през ноември
В началото на ноември ще е готов
участък от автомагистрала „Европа“
между Драгоман и Сливница, което
е близо половин година по-рано от
предвиденото
по
договор,
информират от пътната агенция.
Строителните работи на 17километровия участък са изпълнени
на 95%, като очакванията са в
първите дни на следващия месец да
бъде пуснато движението по
новоизградения участък.
Банкеръ, 07 октомври 2020

Е-тротинетките на Lime тръгват в
Пловдив
От 3 октомври, електрическите
тротинетки на Lime са достъпни във
втория по големина град у нас,
съобщиха от компанията. Зоната на
обслужване е разделена между
двете страни на р. Марица. Цените
за ползване са 1,20 лв. за
отключване на скутера, плюс 0,25
лв. за всяка минута каране.
economic.bg, 05 октомври 2020

Променят проекта на „Балкански
поток“ заради замътване на
водата в Плевен
Променят проекта за газопровода
„Балкански поток“, след като заради
строителните работи част от водата
за Плевен стана мътна. Един от
сложните етапи в проекта е
преминаването на газопровода под
река Вит край Плевен. „Проблемът
е, че под земната повърхност има
голяма кухина. Когато установихме
това, ние спряхме работа веднага“,
разказва един от италианските
инженери на обекта. Оказва се, че в
кухината преминава подзема река,
която пълни един от източниците на
питейна вода за Плевен.
3e-news, 02 октомври 2020
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"Девин“ използва пчели за следене на чистотата около изворите
Един от водещите производители на бутилирана вода в България – „Девин“, е намерил
иновативен и зелен начин, за да следи чистотата около своите извори и същевременно да
допринася за опазването на пчелите. В уникалния за страната ни проект пчели следят за
биоразнообразието и околната среда около защитената вододайна зона, от която се добива
изворната вода с марка DEVIN. Проектът се осъществява в партньорство с европейската
асоциация BeeОdiversity и е сред наградените в тазгодишното издание на конкурса „Найзелените компании в България“. BeeOdiversity анализира прашеца, който пчелите събират,
като изследва 22 показателя, включително неговото разнообразие и качество, здравето на
пчелите и качеството на околната среда. „Чрез анализ на пчелния прашец за 22
показателя, сред които наличие на пестициди, тежки метали, химически вещества и др.,
проследяваме чистотата и биоразнообразието на околната среда“, обяснява Петя
Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в „Девин“.
economic.bg, 05 октомври 2020

Газовата връзка България - Сърбия ще получи близо 28 млн. евро от
Европа
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
(ОПИК) одобри на 30 септември тази година отпускането на близо 5,5 млн. лева за
завършване на подготвителните дейности до получаване на разрешение за строеж за
българският участък на Междусистемната газова връзка между България и Сърбия (IBS).
На 06.10.2020г. предстои сключването на административен договор между
„Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на бенефициент и Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“, в качеството й на Управляващ орган на програмата.
Финансовата подкрепа от ОПИК е насочена за завършване на подготвителни дейности до
получаване на разрешение за строеж на интерконектора: довършване на теренни
археологически проучвания, извършване на изменение, съгласуване и одобрение на ПУППП, изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза технически
проект, извършване на оценка на съответствие на техническия проект, придобиване на
вещни права и учредяване на сервитут. Представителите на държавите членки приеха на 1
октомври (2020 г.) предложението на Европейската комисия да се инвестира близо 1 млрд.
евро за реализацията на ключови енергийни инфраструктурни проекти. Близо 28 млн. евро
от тези средства ще бъдат отпуснати за строителството на българският участък на
междусистемната газова връзка България и Сърбия (IBS), като проектът е единственият от
газовия сектор, за който са отделени средства.
3e-news, 05 октомври 2020

"Фантастико" ще инвестира 34 млн. лв. в нови обекти в Перник и
Ботевград
Търговската верига "Фантастико" ще инвестира 34 млн. лв. в изграждането на търговскоразвлекателен комплекс в Перник и на супермаркет в Ботевград. Двата проекта ще бъдат
финализирани през 2021 година и в тях ще бъдат разкрити около 250 нови работни места.
Инвестициите се правят изцяло със собствени средства, съобщиха от компанията. В
Перник ще бъде изграден търговско-развлекателен център, разположен върху 10 753 кв.м
разгъната застроена площ. В обекта ще има супермаркет "Фантастико", боулинг зала,
магазини на партньори на веригата, ще се предлагат и различни услуги. Комплексът ще
разполага с детска площадка и паркинг. Строителството се извършва от фирма "Бараж
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груп", а дизайнът е на студио Cityscape. "Фантастико" ще започне изграждане на
супермаркет и в Ботевград.
Капитал, 02 октомври 2020

АПИ отпусна 5,5 млн. лв. за ремонта на пътя от Вардим до Свищов
Агенция “Пътна инфраструктура” отпусна 5,5 млн. лв. за втория етап от ремонта на
републиканския път II-52 от село Вардим до Свищов. Участъкът е с дължина 7,7 км и
рехабилитацията му е изключително важна за жителите на крайдунавската община и
свързаността с област Русе. Лошото състояние на пътя, чиято обща дължина е 18,6 км, от
години създаваше сериозен проблем за жителите на село Вардим и община Свищов. През
2019 г. пътната агенция осигури 4,1 млн. лв. за първия етап на пътя – от границата с
община Ценово до изхода на село Вардим. Успоредно с него бе започнато проектирането
и на втория участък от републиканския път. Проектът за ремонтните дейности на пътя
предвижда да бъде извършена химическа стабилизация и технологичен основен ремонт на
старата пътна настилка, след което ще бъдат положени два пласта ново асфалтово
покритие. Предстои също отводняване и облицоване на всички крайпътни канавки и
полагане на съответната пътна маркировка.
Янтра, 02 октомври 2020

Световната банка ще консултира България по Зелената сделка срещу 2,5
млн. лв.
Световната банка ще окаже техническа помощ на България при подготовка на
териториалните планове за преход във връзка със Зелената сделка в осем енергийно
интензивни региона на страната - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово
и Търговище. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет. С решението се
одобрява сключването на договор за консултантски услуги между Министерството на
енергетиката и Световната банка на стойност 2,5 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурени
от Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г. Отделно от това, средства за
подготовка на териториалните планове на засегнатите от прехода въглищни региони
Стара Загора, Перник и Кюстендил са осигурени по линия на Европейската комисия. От
Министерския съвет обясняват, че в съответствие с предизвикателствата пред
осъществяването на европейската Зелена сделка държавите членки трябва да подготвят
един или повече териториални планове за преход за най-засегнатите региони от своята
територия, които се нуждаят от подкрепа.
investor.bg, 01 октомври 2020

3,2 млн. лв. за амфитеатър с 1860 седящи места и модерна читалищна
сграда с кръжочна дейност правят в Г. Оряховица
Проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
на сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ предстои да бъде реализиран от Община
Горна Оряховица. Инвестиционният проект и финансирането чрез поемане на
дългосрочен общински дълг преминаха публично обсъждане, на което присъстваха
самодейци и ръководители на НЧ „Братя Грънчарови – 2002”, което стопанисва Летния
театър. Проектът бе представен от кмета инж. Добромир Добрев, главния финансист Валя
Андреева и Искра Суванджиева. Проектът за реконструкция на Летния театър е на обща
стойност 3,2 милиона лева. Близо 2,8 млн. е безвъзмездната финансова помощ от
Европейския фонд за регионално развитие, 426 000 лв. е дългосрочният дълг от фонда и
близо 87 хил. лв. са собствените средства на Общината.
Борба, 01 октомври 2020
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АНАЛИЗИ

Развитие в застой и постпандемични изгледи за успех - кои са тези
бизнес сектори
Само за няколко месеца от неизвестен вирус, появил се в Китай, COVID-19 се превърна в
глобална заплаха, отнела живота на повече от 1 млн. души по целия свят. Сериозното
развитие на пандемията принуди много държави да потърсят решение за намаляване
разпространението на заразата в налагането на сериозни ограничителни мерки. Всички те
бяха насочени към един основен и важен приоритет, а именно да съхранят живота и
здравето на гражданите в тази безпрецедентна ситуация.
Рестриктивните мерки, включващи затварянето на заведения и търговски обекти,
ограничаване на пътуванията и изолиране на хората в домовете им, обаче доведе до
промяна на потребителското поведение и оказа сериозен негативен ефект върху
глобалните финансови процеси. Освен пред сериозните социални последици от
пандемията, светът трябва да се изправи и пред икономическите такива. По думи на
известния икономист и мениджър на един от най-големите хедж фондове в света Рей
Далио, пандемията може да доведе до 20 трилиона долара загуба за глобалната
икономика. Почти липсва сектор, който да не е засегнат от тежките икономически
последици от коронавируса.
Кои сектори бяха сериозно ударени от масовото разпространение на коронавируса?
Според финансовите експерти глобалната икономика е обхваната от рецесия, сравнима с
тази от 1929 г., която поставя началото на най-сериозната финансова криза през миналия
век.
Един от най-големите губещи по време на пандемията се оказа авиационният сектор. Това
никак не е учудващо, тъй като голяма част от полетите - международни и вътрешни, бяха
отменени заради COVID-19. С настъпването на летния сезон окачванията бяха
туристическите полети да нараснат и в известна степен да доведат до намаляването на
загубите. Това нарастване обаче се оказа незначително на фона на растящите загуби.
Ограниченията, които различните държави въведоха относно пътуванията и най-вече
налагането на карантина на пристигащите от други държави и изискванията за направени
PSR тестове, в крайна сметка доведе до несигурност и повечето туристи избраха да
прекарат лятото в родните си страни.
Кризата в авиоиндустрията доведе и до сериозни загуби за туристическия бранш и
хотелиерския сектор. Редица резервации бяха отменени и плажовете в известни курорти
осъмнаха празни. В много страни, разчитащи на приходи от туризъм, хотелиери,
ресторантьори и собственици на развлекателни бизнеси бяха тежко засегнати и отчетоха
най-слабия сезон от години насам.
Търговията и най-вече големите търговски вериги отчетоха спад в продажбите, дължащ се
на затворените шопинг центрове и магазини. В допълнение, като реакция от кризата
потребителите свиват разходите си за луксозни стоки и ги насочват към стоки от първа
необходимост.
Сектори, които се очаква да нарастват след пандемията
Въпреки песимистичните прогнози, времената на криза винаги носят със себе си промяна
и нови бизнес възможности. Тези играчи на пазара, които успеят да трансформират
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бизнеса си и намерят начин да бъдат иновативни, са тези, които ще спечелят. Ето част от
секторите, в които икономистите прогнозират съществен ръст в постпандемичната
реалност.
В настоящата обстановка, здравеопазването се превръща в основен приоритет. В този
сектор се инвестираха и продължават да се инвестират значителни средства, както от
правителствата, така и от частни компании, което се очаква да доведе до неговото
динамично развитие. На този етап голяма част от усилията са насочени към борбата с
COVID-19 и откриването на ваксина. Разпространението на вируса в комбинация
ограничения достъп до медицинска помощ на много места, превръща телемедицината в
норма, която налага сектора активно да адаптира новите дигитални технологии.
Фитнес индустрията също процъфтява. Заради призивите на Световната здравна
организация за социална дистанция, повечето хора се обърнаха към онлайн тренировките
като по-безопасна алтернатива на посещението в залата. Това доведе до увеличаване на
продажбите на фитнес оборудване за вкъщи, търсене на онлайн фитнес програми и
приложения, които да помагат за поддържането на здраво тяло.
Доставките и куриерските услуги също се превръщат в все по-търсена услуга. Много хора
откриха удобството да поръчат храна за вкъщи по време на извънредното положение.
Това се оказа удобен и сигурен начин да похапнат любимите си специалитети.
Коронавирусът създаде възможност и за развитието на друг подобен тип услуги, които
включват експресно доставяне на хранителни, козметични и други продукти до дома ви,
спестявайки нуждата да посетите магазина. Очаква се този нов вид услуга да стане още
по-популярен.
Електронната търговия беше един от процъфтяващите сектори и преди настъпването на
пандемията. В променените условия обаче пазаруването онлайн се превърна в основен
начин потребителите да се сдобият с необходимите им стоки. Търговците, които вече
имаха изградени онлайн магазини, спечелиха за разлика от търговците, разчитащи изцяло
на физическите си магазини. Очакванията са, че все повече компании ще насочат своите
усилия към активно онлайн присъствие и търговия, което ще доведе и до развитието на
този важен икономически сектор.
Образованието е още един от секторите, които се реформират и променят в новите
условия. Ученици, студенти и преподаватели се наложи да се приспособят към
дистанционното учене и да провеждат уроците си онлайн. Тази промяна отвори много
възможности за създаване на различни онлайн системи, които образователните
институции да използват за обучение, а също и различни приложения и сайтове в помощ
на учащите да се справят с уроците. Дигиталната трансформация на този сектор включва
внедряването на модерни технологии като изкуствен интелект и виртуална реалност.
Може да заключим, че COVID-19 отключи вълна от негативни икономически процеси, с
които ще бъдат сериозно предизвикателство през следващите поне няколко години.
Едновременно с това обаче се появяват възможности за развитие и растеж в редица
сектори, които се приспособяват към т.нар “ ново нормално”.
bloombergtv.bg, 02 октомври 2020
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


„СЕСИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА REV СТАТУС, ЕСЕН 2020“
КОГА: 20 септември 2020 г. – 01 декември 2020 г.
ОРГАНИЗАТОР: Камара на професионалните оценители
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: coordinator@kpo.bg

 ОБУЧЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП“
КОГА: 9 октомври 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

 СЕМИНАР „ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ“ – ПРАВНА РАМКА И ТЕХНИКИ НА
ОЦЕНЯВАНЕ
КОГА: 15 октомври 2020 г., 13.00 ч. - 17.00 ч.
КЪДЕ: Българска Търговско Промишлена Палата, ул. "Искър" 9, София (на място или on-line)
ОРГАНИЗАТОР: Камара на професионалните оценители

 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

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ
КОГА: 20 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: София

 ОБУЧЕНИЕ „УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ“
КОГА: 27 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

 АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ – БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛИ
КОГА: 13 януари - 9 юни 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: хотел Будапеща, София
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