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Германската компания за софтуерни решения с
отворен код SUSE обяви, че ще отвори иновационен
хъб в България, който да наеме над 200 служители
през следващите години - основно софтуерни
разработчици, но и специалисти в сферата на
дигиталния маркетинг, поддръжка и управление на
проекти. Първите инженери в страната вече са наети,
а стратегията е за агресивно разширяване още през
първата половин година на офиса. SUSE е компания,
която разработва решения, базирани на отворен код,
като операционните системи Linux, инфраструктура
за облачни услуги, платформи за приложения и др.
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Германската софтуерна компания SUSE
отваря офис в България

146.07

2018'Q2

Янтра, 14 октомври 2020

София
150
145
140
135
130
125
120

2018'Q2

Първият битов клиент с работеща фотоволтаична
централа изградена от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
услуги е вече факт. Съоръжението е собственост на
Иван Стоянов и е построено в имота му в с. Равнец,
община Генерал Тошево. На площ от 176 кв. м. са
монтирани 108 панела с обща инсталирана мощност
29,7 kWp. Прогнозите са в годишен план от
централата да се добива около 34,6 MWh
електрическа енергия, която предстои да бъде
изкупувана
по
преференциални
цени
от
електроснабдителното дружество в Североизточна
България. Освен модерен хардуер, соларният парк
притежава и първокласна система за дистанционен
мониторинг, осигуряваща постоянно наблюдение над
работните процеси и предоставяща актуална
информация за състоянието на всеки компонент в
реално време.

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

2018'Q2

Битов
клиент
се
сдоби
с
ФЕЦ
благодарение на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
услуги

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.

Източник: НСИ
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Имотите на "Сле груп" се продават от частен съдебен изпълнител
Имотите на една от фирмите, която се прослави с мераците си да застрои дюните край
Несебър - „Сле груп“ ЕООД, се разпродават от частния съдебен изпълнител Ивелина
Божилова. Очевидно финансовото й състояние е било сериозно разклатено от сблъсъците
й с еколозите и с държавата през 2014 година. За публична продан са обявени 12 имота,
които Божилова ще търгува в продължение на месец - до 5 ноември. Изпълнителното дело
срещу дружеството е заведено заради дълговете му към физическите лица Димитър и
Елена Петрови, както и към НАП - Бургас. Имената на взискателите - семейство Петрови,
се появиха в публичното пространство по време на т. нар. скандал „Дюни гейт“ през 2014
година. Става въпрос за тъста и тъщата на президента на Българския футболен съюз
Борислав Михайлов. Именно от тях „Сле груп“ купува близо 29 дка в местността
„Кокало“ в Несебър за 4 млн. лева. С идеята да вдигне ваканционен комплекс със 124
къщи и с капацитет за настаняване 1800 души. Любопитното в тази сделка е нейната
история, която в. „БАНКЕРЪ“ подробно описа още тогава в публикацията „Дюните:
подвижните пясъци на правосъдието“. На 27 ноември 2012 г. земеделското министерство
продава парцела на физическото лице Димитър Петров, който плаща на държавата общо
581 212 лв., т.е. по 20 лв. за квадратен метър. Само ден по-късно - на 28 ноември, той
препродава терена на "СЛЕ Груп" около седем пъти по-скъпо - общо за 4 млн. лева.
Цената, според самия Петров, набъбнала толкова, защото той платил 120 000 лв. за
подробен устройствен план и още около 1.8 млн. лв. за проект.
Банкеръ, 13 октомври 2020

Българската Paynetics купува бизнеса на Wirecard в Обединеното
кралство
Българската финтех компания Paynetics е придобила портфолиото от корпоративни
разплащателни карти на германската Wirecard във Великобритания и Ирландия. В
съобщението се посочва, че това се случва чрез дъщерното ? дружество в Обединеното
кралство. Припомняме, че през юни платежният оператор Wirecard AG влезе в процедура
по несъстоятелност след скандал с вече бившия ? изпълнителен директор Маркус Браун.
Под неговото управление от сметките на компанията изчезнаха 1.9 млрд. евро. Самият
Браун беше арестуван с обвинението, че е организирал мащабната схема за източване на
компанията. „Сделката ще позволи на Paynetics да работи с корпоративни клиенти, които
преди това са разчитали на Wirecard за издаване на карти и услуги за разплащане“, се
казва в изявление на българската компания за електронни пари. Като част от
придобиването тя ще осигури на новите си клиенти бърз, сигурен и безпроблемен преход,
заедно със стратегическа продуктова карта за бъдещото развитие на тези програми, които
заради проблемите на Wirecard бяха изправени пред перспективата за прекратяване.
economic.bg, 12 октомври 2020

Община Пловдив с бърза писта за ключови инвеститори
Ключови за община Пловдив инвеститори ще могат да купуват имоти частна общинска
собственост без търг и конкурс. Това ще се случва при няколко условия - оценка от
пазарен оценител, решение на Общински съвет и сертификат за инвеститор клас В на
конкретния предприемач. За първи път Пловдив ще има своя Наредба за насърчаване на
инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите. От миналата седмица на сайта
на местната администрация е пуснат за обществено обсъждане проект на Наредба за
насърчаване на инвестициите. Съдържанието й е подчинено на Закона за насърчаване на
инвестициите и въпреки всичко тя е много важна, защото дава права на местната
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администрация да класифицира важните инвеститори, да им присъжда сертификат клас В
и да ги обслужва на "бърза писта".
Марица, 12 октомври 2020

Областната болница във Велико Търново ще продава три ненужни
имота
Три болнични имота иска да вади за продажба ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов“. Това решение взе Бордът на директорите и сега ще го предложи за одобрение
на предстоящото Общо събрание на акционерите. Собствениците на медицинското
дружество ще се съберат на 29 октомври, за да дадат становища по четири въпроса,
касаещи бъдещето на лечебницата. Още преди две седмици шефът на най-голямата
клиника в региона д-р Стефан Филев информира, че ще предложи тегленето на 3,6 млн.
лв. заем за финансиране на строителните работи по новия болничен корпус на болницата.
Това ще е първата точка от дневния ред на събранието. Акционерите ще гласуват дали са
съгласни с получаването на банков кредит, учредяване на договорна ипотека върху имот
на лечебницата. Става дума за поземлен имот с площ 17 068 кв. м, намиращ се на улица
„Краков” 1. На него има построена сграда, включваща две складови бази и хангар.
Борба, 09 октомври 2020

БНБ: Сделката за ПИБ е пазарна, а не помощ
Сделката за капитализацията на Първа инвестиционна банка е пазарна, а не държавна
помощ. Това стана ясно в четвъртък по време на дебати във временната анкетна комисия в
парламента. В началото на юли ПИБ увеличи капитала си със 195 424 000 лв. Държавата
влезе като акционер през ББР с 18,35% заедно с частния инвеститор Valea Fondation със
7,87%. Увеличението на капитала беше последното условие за влизането на България в
чакалнята на еврозоната. Управителят на БНБ Димитър Радев заяви пред депутатите, че
сделката е проверявана от всички външни и вътрешни институции. Те са заявили, че е
проведена пазарна процедура. Имало сериозни санкции, включително и съдебни искове,
ако се даде изкуствено занижена цена, посочи Радев. Цената се определяла от продавача, а
БНБ нямала отношение в преговорите. Акциите бяха продадени на средна стойност 5,39
лв. Зам.-министърката на финансите Маринела Петрова поясни, че е проверявана всяка
стъпка по сделката, включително и за това кой е частният инвеститор.
24 часа, 09 октомври 2020

Иво Прокопиев прехвърля свой финансов бизнес на вицепремиер при
царя
Иво Прокопиев прехвърля част от финансовия си бизнес на Николай Василев - бивш
икономически вицепремиер и министър в правителството на Симеон Сакскобургготски.
Намерението се вижда ясно от съобщение на Комисията за финансов надзор, която дава
разрешение за подобен тип сделки. Тя обаче е изпратила искане до управляващите
дружества “Алфа асет мениджмънт” и “Експат асет мениджмънт” за допълнителна
информация и документи относно вливането на договорен фонд “Алфа SOFIX Индекс” в
Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF. “Алфа асет мениджмънт” е част от “Алфа финанс
холдинг”, който пък се държи от “Финансия груп”, над която контрол упражнява
Прокопиев. “Експат асет мениджмънт” се контролира от Николай Василев. На сайта на
“Алфа асет” се посочва, че активите на “Алфа SOFIX Индекс” за последните 6 месеца са
паднали до 386 669 лв. Така те били под прага от 500 000 лева, изискван от закона, и с
трайна тенденция да останат под тази стойност. Нетната стойност на активите трябва да е
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ясна съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране.
24 часа, 08 октомври 2020

“Нова” вече притежава “Канал 3”, две музикални тв и 4 радиостанции
“Нова Броудкастинг груп” вече е законен собственик на “Канал 3”, двете музикални
телевизии The Voice TV и Magic TV и на 4 радиа - “Веселина”, “Витоша”, Magic FM и The
Voice. Медийната компания е подала документи за вписване на новата и? собственост в
Търговския регистър, след като сделката бе изповядана пред нотариус. Тя и? бе разрешена
от Комисията за защита на конкуренцията на 17 септември. Досега 7-те медии бяха
притежание на BSS Media Group, чийто собственик е Гергана Данова. Месеци преди
сделката в нейната компания влиза и “Елит Медиа България” ЕООД - дружеството, което
излъчва “Канал 3”. Информационната телевизия, известна с преките си предавания на
важни събития, има лиценз за ефирно разпространение в София, а в останалата част на
страната се предава по кабел.
24 часа, 08 октомври 2020

Фондът за частен капитал CVC Capital Partners може да купи млеката
„Верея“
Глобалният фонд за частен капитал CVC Capital Partners, който притежава активи за над
105 млрд. долара, прави опит да навлезе на пазара на млечни продукти в България.
Фондът е поискал да купи дела на Marfin Investment Group (MIG) в гръцката компания за
замразени храни и млечни продукти Vivartia (Delta Foods), която притежава „Обединена
млечна компания“, производителят на марките млека „Верея“, „Ханско“ и „Фибела“, става
ясно от съобщения на MIG. Групата притежава 92,1% от бившата Delta Foods. Тя оперира
и в транспортния сектор, логистиката, имотите и ИТ, като има мажоритарни дялове в
транспортната компания Attica, веригата магазини в Сърбия Robne Kuce Beograd и
Singular Logic, която разработва софтуерни решения за търговския сектор. MIG е листната
на фондовата борса в Атина. От съобщението става ясно, че бордът на MIG е одобрил
ексклузивен период на преговори със CVC, който ще продължи до 6 ноември т.г.
Междувременно групата е получила запитване и от инвестиционния холдинг EMMA
CAPITAL LIMITED за придобиването на Vivartia. Фондът е водещ участник в
консорциума, придобил една трета от гръцката държавна лотарийна компания ОРАР.
investor.bg, 08 октомври 2020
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През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки
от България за ЕС намалява с 6.5%, в сравнение със
същия период на 2019 г., и е в размер на 20.448
млрд. лв. Основни търговски партньори на
България са Германия, Румъния, Италия, Гърция,
Франция и Белгия, които формират 70.4% от износа
за държавите - членки на ЕС, информират от НСИ.
През юли 2020 г. износът на стоки от България за
ЕС намалява с 6.4% спрямо същия месец на
предходната година и е в размер на 3.278 млрд. лв.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода
януари - юли 2020 г. спада с 12.5%, в сравнение със
същия период на 2019 г. и е на стойност 20.39 млрд.
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Българският износ намалява с над 700 млн. лв., или
15% през август тази година спрямо същия период
на миналата. Така сумата на продажбите на стоки в
чужбина се равнява на малко над 4.1 млрд. лв. за
месеца. Спадът към европейските пазари е 8.8% на
годишна база, докато износът към трети страни
намалява
с
цели
25.8%.
Това
показват
предварителните
данни
на
Националния
статистически институт. Част от понижението се
дължи на продажбите на горива, които са по-малко
спрямо миналата година, а цените са по-ниски.
Фактор е и спадът на експорта на машини и части
от България. Добра новина през август е, че някои
от групите за техника отчитат лек ръст, което може
да е сигнал за възстановяването на част от
промишлеността, ако активността се задържи и през
следващите месеци. Друг плюс от началото на
годината е и продължаващият ръст на продажбите
на рафинирана и нерафинирана мед както към ЕС,
така и към трети страни. От началото на годината
българският износ превишава 35 млрд. лв., което
обаче остава с 3.2 млрд. под постигнатото през
периода януари - август 2019 г. Успоредно с
експорта намалява и вносът - към края на лятото
сумата приближава 37.8 млрд. лв., докато преди
година беше над 43 млрд. Търговският баланс на
страната остава отрицателен, макар и минусът да е
по-малък
спрямо
миналогодишния
заради
изпреварващия спад на импорта.

14.10.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.65931 BGN
1 GBP = 2.15897 BGN
Икономически показатели

юни'18

Износът се свива с 15% през август

Безработица: 7.5%, август 2020
9.5%
9.0%

8.5%
8.0%
7.5%
7.0%
6.5%
6.0%
5.5%
5.0%
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лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия,
Гърция и Нидерландия. През юли 2020 г. вносът на стоки в България от държавите-членки
на ЕС намалява с 15.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.12
млрд. лв. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода
януари - юли 2020 г. е положително и е на стойност 54.4 млн. лв. Вносът на стоки в
България от трети страни през периода януари - август 2020 г. намалява с 12.8%, в
сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 14.59 млрд. лв. Най-голям е
стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.
profit.bg, 13 октомври 2020

Едва 5% от работещите взимат заплата над 3000 лв.
124 800 българи получават заплата по-висока от максималния осигурителен доход за
страната - 3000 лв. Делът им е 5% от всички декларирали доходи по трудови
правоотношения, а общият начислен данък за тях към юли т.г. е за близо 85 млн. лв. Това
показва справка към юли т.г. предоставена от финансовия министър Кирил Ананиев по
повод парламентарно питане на БСП. В сравнение с миналата година броят на
данъкоплатците с доходи над осигурителния таван се е увеличил с 11 619 души. Темата за
осигуровките на високодоходните групи бе особено актуална тези дни, след като стана
ясно, че има вариант от догодина осигурителният таван да бъде увеличен от 3000 на 3200
лв. с цел увеличаване на постъпленията в бюджета на Държавното обществено
осигуряване. Това предизвика силни негативни реакции на работодатели и работещите в
секторите с добро заплащане като информационните технологии, например. Социалният
министър Деница Сачева побърза да увери, че максималният осигурителен доход
догодина ще остане непроменен. Последно той бе увеличен през 2019 г., когато от 2600
лв. стана 3000 лв.
Сега, 12 октомври 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на едро с твърди, течни и
газообразни горива и подобни продукти", по Общо приходи за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Топливо АД
Ви-Газ България ЕАД
ДМВ Петрол ЕООД
Им Петролиум ООД
Литекс комерс АД
Ен Пи Си ЕООД
Транском ООД
Тандем Ойл ЕООД
Юмекс Петролиум ЕООД
Петролмаг ООД

Град
София
София
Русе
Ямбол
София
София
Перник
Бургас
София
Айтос

Общо приходи,
(хил. лв.)
2018
2019
170 046
207 501
92 248
120 554
39 287
29 049
19 101
24 771
19 392
17 326
7 852
12 166
7 126
7 322
8 337
6 612
5 746
5 543
4 832
4 405

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

investor.bg, 14 октомври 2020

За първи път в България: АДСИЦ се
преобразува в акционерно дружество*

Основен пазар
Premium

259 373.25

Standard

2 041 225.05

АДСИЦ

239 006.49

Регулиран пазар общо

4 374 109.09

BGREIT: 14.09.2020 – 13.10.2020
136.5
136.0
135.5
135.0
134.5

134.0
133.5
133.0
132.5
132.0

12.10

10.10

08.10

06.10

04.10

02.10

30.09

28.09

26.09

24.09

22.09

20.09

18.09

131.5

16.09

Резултатите от сделки, сключени на организирания от
Българската фондова борса нерегулиран пазар за
растеж на малки и средни предприятия, ще бъдат
изключени от данъчно облагане - облекчение, от което
досега се ползваха само публичните компании на
регулиран пазар. Това обяви Маню Моравенов, член на
Съвета на директорите и изпълнителен директор на
БФБ - София по време на съвместен форум с Фонда на
фондовете за насърчаване на инвестициите в
проспериращи компании в България. Данъчните
облекчения за компаниите на пазара за растеж се
предвиждат като временна мярка за насърчаване за
следващите 5 години, след което ще бъде оценен
нейният ефект и ще се вземе решение за понататъшното й прилагане. „Едва 4% от български
компании смятат капиталовите инвестиции като
подходяща форма за финансиране на своя бизнес“,
обяви Моравенов.

БФБ-София
Седмичен оборот
05 - 09 октомври 2020 г.
Пазар
Оборот (лв.)

14.09

Доходите от търговия на пазара за растеж на
МСП на БФБ ще бъдат необлагаеми

BGBX40: 14.09.2020 – 13.10.2020
97.5
97.0
96.5

96.0

„Агро Финанс“ АДСИЦ възнамерява да се откаже от
лиценза си за дружество със специална инвестиционна
цел по ЗДСИЦ и иска да е обикновено акционерно
дружество (АД), става ясно от публикуваната чрез
Бюлетин Investor.bg покана за свиканото на 11 ноември
SOFIX: 14.09.2020 – 13.10.2020
2020 г. общо събрание на акционерите. Преобразуване
от АДСИЦ в АД се случва за първи път в България при
голямо дружество*. Такава процедура минава през
гласуване на акционерите и отправяне на търгово
предложение за обратно изкупуване на собствените
акции, както изискват законите. Наскоро процедурата
бе осъществена от "Турин имоти" АДСИЦ.
Предложената търгова цена е 1,99 лв. на акция и касае
собствениците на 38 524 акции, тъй като останалите 32
181 184 акции, или 99,88% от капитала, са собственост
на „Агрион Инвест“ АД, което е декларирало, че няма да приема търговото предложение.
Нужната сума за търгово предложение е около 60 хил. лв.
95.5
95.0

94.5

16.09
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20.09

22.09

24.09

26.09

28.09

30.09

02.10

04.10
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10.10
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20.09

22.09
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26.09

28.09

30.09

02.10

04.10

06.10

08.10

10.10

12.10

14.09

16.09

94.0

14.09

432.0
430.0
428.0
426.0
424.0
422.0
420.0
418.0
416.0
414.0

investor.bg, 12 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.
стр. 7 от 11
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 41 (428) / 15 октомври 2020

Камара на професионалните оценители

ИНВЕСТИЦИИ

РИОСВ - Пловдив спира дейността на
биоцентралата в с. Труд
Регионалната инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) - Пловдив издаде принудителна
административна мярка (ПАМ), с която се спира
дейността на Централата за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници
чрез индиректно използване на биомаса в село
Труд, общ. Марица, област Пловдив. Мярката се
налага с цел предотвратяване на увреждане на
човешкото здраве поради разпространението на
миризми от дейността на предприятието. Актът се
издава след извършени проверки на РИОСВ Пловдив, в това число във връзка със сигнали на
граждани и организации, които установяват
наличие
на
миризми,
характерни
за
производствената дейност на обекта. Дейността на
централата се прекратява докато дружеството не
докаже, че е предприело необходимите мерки, за да
не се изпускат при никакви обстоятелства миризми
и газови емисии от процесите на съхранение на
суровини и течна фракция от ферментационния
продукт и докато не се получи потвърждение от
министъра на здравеопазването, че няма опасност
за здравето на хората.
3e-news, 13 октомври 2020

Булсатком увеличи сателитния си
капацитет, активира седми сателитен
транспондер от Hellas Sat
Булсатком увеличи сателитния си капацитет,
активирайки седми сателитен транспондер от
Hellas Sat. Компанията продължава работа в посока
подобряване на услугите за своите клиенти, като
използва новия капацитет за по-добро качеството
на излъчваната картина и за увеличаване на броя
канали с висока резолюция (HD канали) в
портфолиото на оператора. Вече всички спортни
канали, разпространявани от Булсатком са с
брилянтно качество и с висока резолюция, в това
число БНТ 3 и спортните канали, включени в
допълнителните спортни пакети Diema Xtra и Max
Sport Plus Lite.
24 часа, 12 октомври 2020

Германската
софтуерна
компания SUSE отваря офис в
България
Германската
компания
за
софтуерни решения с отворен код
SUSE обяви, че ще отвори
иновационен хъб в България, който
да наеме над 200 служители през
следващите години - основно
софтуерни разработчици, но и
специалисти
в
сферата
на
дигиталния маркетинг, поддръжка
и управление на проекти.
Капитал, 14 октомври 2020

"Лидл България" ще строи край
Чепинци трета логистична база в
страната
"Лидл България" ще строи трета
логистична база в страната - този
път в землищата на селата
Чепинци и Локорско край София.
Плановете са в новия обект да
работят около 100 служители и
други около 150 - в складовата
част. Това
става ясно от
уведомление до директора на
РИОСВ - София. Веригата вече
има два логистични центъра - в
софийското село Равно поле и в
ямболското Кабиле. Общата площ
на имотите, в които ще се изгражда
обектът, е 183 888 кв.м.
Капитал, 13 октомври 2020

Откриха новата болница край
Плевен - една от най-големите по
рода си в България
"Край Плевен започна работа нова
болница за рехабилитация и
продължително лечение, която
оказва подкрепа на претърпели
големи хирургични и ортопедични
операции,
инсулти,
сърдечни
инфаркти и сърдечни операции".
Това
съобщи
един
от
инвеститорите - д-р Владимир
Андреев.
Дарик радио, 08 октомври 2020
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Държавната петролна фирма ще похарчи 50 млн. лева за година
Най-новото държавно предприятие - Държавна петролна компания (ДПК), ще разполага с
десетки милиони левове годишен бюджет. Само за 2021 г. харчовете му ще закръглят 50
млн. лева. ДПК ще е на подчинение на министъра на икономиката и ще се командва от
тричленен управителен съвет в състав председател, зам.-председател и изпълнителен
директор. Предприятието ще има централно управление и "хикс" на брой териториални
звена - колко точно ще са те, ще реши бъдещият управителен съвет. Това предвижда
проект за устройството и дейността на компанията, публикуван за обществено обсъждане
в сряда. И от този документ не се разбира кое точно вдъхнови уж дясното правителство на
Бойко Борисов да прави поредно държавно предприятие. Идеята се пръкна миналата
година и за няколко месеца бе облечена в законови промени, с които грижата за
държавните петролни бази и за нефтените запаси на държавата се прехвърля от агенцията
Сега, 09 октомври 2020

Германски концерн разкрива център за софтуерно инженерство с 350
работни места у нас
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас „А“
на управляващите директори на "Бош Инженеринг Център София". Сертификатът се
връчва за инвестиционния проект „Създаване на БОШ Инженеринг Център София“ в
столицата. Проектът на „Роберт Бош“ ЕООД е за изграждането на център за софтуерно
инженерство на територията на „София Тех Парк“ АД. Инвестицията е в размер на 8 729
000 лв., като ще бъдат разкрити общо 350 нови работни места за висококвалифицирани
специалисти. Целта е Инженеринг Център София (ECS) да се превърне във водещ ИТ и
софтуерен глобален доставчик на производителите на автомобили. Министър Борисов
изтъкна, че стpaнaтa ни e лидep в peгиoнa пo финaнcoвa cтaбилнocт, мa?poи?oнoмичec?o
paзвитиe и ?peдитен peйтинг. Той заяви, че инвестицията на „Роберт Бош ГМБХ“, който е
водещ световен автомобилен доставчик е поредното доказателство, че България е
атрактивна инвестиционна дестинация, особено в сферата на високите технологии и
аутомотив индустрията.
Труд, 09 октомври 2020

ОББ финансира новия проект на КЦМ с 20 млн. евро
Обединена българска банка (ОББ) отпусна 20 млн. евро инвестиционен кредит на КЦМ Пловдив, като част от финансирането на новия мащабен проект на металургичния завод.
Той беше обявен в края на миналата година, като целта му е да интегрира оловното и
цинковото производство, така че в максимална степен да се оползотворяват суровините.
Общата стойност на проекта е 130 млн. евро, а последната част от финансирането се
очаква да бъде договорена до края на октомври. Договорът за кредитиране беше подписан
в края на миналата седмица от главния изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов и
представителите на КЦМ - главния изпълнителен директор на групата "КЦМ 2000" Румен
Цонев и изпълнителния директор на дружеството КЦМ Иван Добрев. Половината от
средствата за проекта - 65 млн. евро, бяха предоставени от Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) през декември миналата година. "Останалата част ще бъде осигурена от още
две търговски банки, като очакваме цялостното структуриране на финансирането да
приключи до края на октомври 2020 г.", каза Добрев. Компанията предвижда до края на
2023 г. да изгради нова рафинерия за олово и нова електролиза за цинк, като до 35% от
металите ще се произвеждат от рециклинг.
Капитал, 08 октомври 2020
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АНАЛИЗИ

МВФ запазва прогнозата си за 4% спад на българската икономика през
2020 г.
Фондът гледа по-оптимистично на COVID кризата през тази година, но снижава
очакванията си за растеж през 2021 г.
През второто и третото тримесечие на 2020 година има по-сериозно от очакваното
възстановяване на икономическата активност в световен мащаб, особено в Китай, и по
тази причина Международния валутен фонд (МВФ) гледа по-оптимистично в прогнозата
си за развитието на световната икономика.
В последния доклад на институцията е вписан очакван спад на глобалния брутен
вътрешен продукт (БВП) с 4,4%. През юни Фондът прогнозира намаляване на БВП в
рамките на 4,9 на сто. През 2021 година ще има ръст от 5,2%, макар че очакванията през
лятото бяха за ръст от 5,4 на сто. Като цяло връщането на нивата преди кризата ще бъде
продължително, а COVID ще струва на света 28 трилиона долара, допълват още от МВФ.
За България фондът запазва прогнозата си от април, че икономиката на страната ще се
свие с 4% през 2020 година. През 2021 година ще има възстановяване и ръст от 4,1%. В
средносрочен период растежът на глобалната икономика ще се забави до около 3,5%
годишно. Пандемията ще върне назад усилията, направени след 1990 година, за
намаляване на бедността и ще повиши неравенството. Близо 90 млн. души ще живеят с
под 1,90 долара на ден, сочат още разчетите на МВФ.
Свиването на БВП на развитите страни ще бъде по-значимо - с 5,8 на сто, спрямо 3,3% за
развиващите се пазари. За икономиката на САЩ понижението ще бъде от 4,3 на сто,
докато икономиката на еврозоната ще се свие с 8,3 на сто. Локомотивът на Европа Германия, очаква спад на БВП от 6%, а най-тежка ще бъде икономическата криза в
Испания с понижение от 12,8 на сто.
2021 година обаче ще бъде позитивна и развитите икономики очакват ръст от 3,9 на сто,
като за САЩ повишението ще бъде от 3,1 на сто, а за еврозоната - 5,2%. След кризата през
2020 година Испания ще ускори икономическата си активност и очаква ръст на БВП от
7,2%. За Германия ръстът ще бъде 5,2 на сто. Развиващите се пазари очакват ръст на БВП
от 6 на сто през 2021 година.
Спрямо предишната прогноза МВФ е по-оптимистичен за 2020 година, но свива леко
очакванията си за възстановяването през 2021 година. Несигурността за икономиката е
необичайно висока - свързана е със здравеопазването и фактори, които са трудни за
предсказване, пише още МВФ. Един от тях е развитието на пандемията и отражението й
върху здравната система. Рискове за икономиката крият още слабото търсене, кризата в
туризма и намалените парични потоци.
Намирането на ваксина и успешно лечение на коронавируса може да доведе до по-бързо
възстановяване на икономиката до нивата отпреди инфекцията. Но и съществува риск
прогнозите да се окажат прекалено оптимистични и реалната ситуация да бъде по-лоша.
Това може да се случи, ако вирусът прогресира, работата около лечението му се забави
или страните нямат равен достъп до ваксините. Тогава ще се задълбочи социалната
дистанция и могат да бъдат очаквани нови затваряния на бизнеси, ръст на фалитите и
загуба на доходи и работни места.
investor.bg, 13 октомври 2020
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Камара на професионалните оценители

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 „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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