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Собственика на марките млечни продукти "Активиа"
и "Данонино" у нас - френският гигант Danone,
обмисля продажбата на част от бизнеса си.
Компанията проучва възможностите за това, след
като акциите на дружеството стигнаха 6-годишно
дъно. Това е било потвърдено от главният
изпълнителен директор на групата Еманюел Фабер.
Danone може да продаде дивизии, носещи приходи
от 500 милиона евро. Danone Group присъства на
българския пазар от 1993 година. Френският лидер
навлиза на българския пазар, след като закупува
държавното предприятие "Сердика". Към края на
2019 година "Данон Сердика" АД има приходи от
60,497 милиона лева, като за нея работят 132 души.
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Danone готви продажба на част от бизнеса
си
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Янтра - Велико Търново, 21 октомври 2020
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Още миналата година кметството заяви намерение да
превърне пустеещата сграда в почивна база, като за
целта ще се търси европейско финансиране. Преди
това обаче е необходимо имотът да бъде прехвърлен
като собственост на Общината, тъй като е публична
държавна собственост. С решение на Министерския
съвет от 20.12.2004 година недвижимият имот е
включен в капитала на “Ученически отдих и спорт”
ЕАД. Към момента текат действия по изваждане на
имота от капитала на “Ученически отдих и спорт” и
други съгласувателни процедури. Според акта за
публична държавна собственост от 1997 г. имотът
представлява детска почивна база – застроен парцел
с площ от 4870 кв.м заедно с построените в него 4
основни и 5 допълващи сгради.

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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Община Велико Търново отново ще
инициира процедури, за да ѝ бъде
прехвърлен
безвъзмездно
бившият
пионерски лагер във Ветринци

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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UNIQA окончателно придоби AXA след сделка за €1 милиард
Aвcтpийcĸaтa зacтpaxoвaтeлнa гpyпa UNІQА, ĸoятo имa бизнec нa peдицa пaзapи в
Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa (ЦИE), вĸлючитeлнo в Бългapия, пpиĸлючи мaщaбнa cдeлĸa
зa пpидoбивaнeтo нa cвoй ĸoнĸypeнт. Чacт oт гpyпaтa вeчe ca дъщepнитe дpyжecтвa нa
АХА в Πoлшa, Чexия и Cлoвaĸия, ĸaтo тpaнзaĸциятa e нa oбщa cтoйнocт oт 1 милиapд
eвpo, cтaвa яcнo oт oфициaлнo cъoбщeниe нa ĸoмпaниятa. Toвa e нaй-гoлямaтa cдeлĸa в
иcтopиятa нa зacтpaxoвaтeля. C пpидoбивaнeтo ĸлиeнтитe нa ĸoмпaниятa вeчe ca нaд 15
милиoнa дyши, ĸaтo cдeлĸaтa дoбaвя нoви 5 милиoнa ĸлиeнти c пpeмии oт 800 милиoнa
eвpo. Дpyжecтвoтo oпepиpa y нac oт 1992 гoдинa пoд имeтo ЗK "Униĸa" AД. To e чacт oт
aвcтpийcĸaтa гpyпa, cлeд ĸaтo пpeз 2005 гoдинa тя cтaнa aĸциoнep в бългapcĸaтa ЗД
"Bитoшa".
Money.bg, 20 октомври 2020

Пеевски ще ликвидира "Телеграф медиа", което доскоро издаваше
вестниците му
Депутатът от ДПС Делян Пеевски е пристъпил към ликвидация на "Телеграф медиа" компанията, която до юли беше издател на едноименния вестник, както и на останалите
официални издания от групата му - всекидневника "Монитор", седмичника "Политика" и
англоезичния Europost. Това става видно от вписване в Търговския регистър скоро след
като в началото на септември запазените марки на изданията са прехвърлени на новото
дружество - издател на медиите - "Вестник Телеграф". Компанията е с отрицателен
капитал, но за миналата година отчита 24.6 млн. лв. приходи и 6.3 млн. лв. печалба.
Според данни от АПИС към юли компанията е внасяла социални осигуровки за 188 души,
като те дори са нараснали с 5 спрямо предходния месец. На 16 септември в Търговския
регистър е заявен подписан на същия ден договор за вливането на "Телеграф медиа" в
"Интръст". Според представения доклад от управителните органи на двете компании "към
настоящия момент "Телеграф медиа" не осъществява реално търговска дейност" и така ще
се опрости управлението.
Капитал, 19 октомври 2020

Съдът отмени запори за 300 млн. лв. на фирма на Божков
Административният съд-София град е отменил решение на НАП от 11 март 2020 г., с
което е потвърдено постановление за налагане на запори, с които да се обезпечи публично
вземане в размер 273 150 550 лева от фирма "Ню геймс" АД, която организираше
моментни лотарийни игри у нас на Васил Божков. Това се вижда от окончателно решение
на съдия Камелия Серафимова от 9 октомври. В решението се разказва, че "Ню геймс" е
притежавала 5-годишен лиценз за 23 разновидности на играта "Национална лотария". На
14 февруари т.г. председателят на Държавната комисия по хазарта издал два акта за
установяване на публични държавни вземания - един за дължими 47 615 189 лева и втори
за довнасяне на 188 199 519 лева плюс близо 35 млн. лева лихва за забава. Било допуснато
предварително изпълнение на двата акта, което било обжалвано в съда, но фирмата
загубила делото. Актовете по същество също са обжалвани съда и се чака произнасянето
му. На 21 февруари публичен изпълнител наложил обезпечителни мерки заради двата акта
за 273 150 550 лв. Бил наложен запор върху банкови сметки, депозити, вещи и пари в
трезори, суми на доверително управление в банка. Това постановление било обжалвано
пред НАП и потвърдено от директора на софийския клон на приходната агенция. Точно за
това решение се произнася съдия Серафимова. Тя приема, че при издаването му са
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нарушени нормите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и затова то трябва да
бъде отменено.
Сега, 16 октомври 2020

"Трейс" преобразува дъщерното си дружество „Трейс Украйна“
„Трейс Груп Холд“ АД преобразува дъщерното си дружество „Трейс Украйна“ ЕООД
чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД, съобщи компанията чрез БФБ – София. Решението за
вливане е взето след постъпило искане от дъщерното дружество за даване на
предварително съгласие за преобразуване чрез универсално правоприемство. Приемащо
дружество по сделката е „Трейс БГ“ ЕАД. „Трейс Груп Холд“ АД е едноличен собственик
на капитала и в двете дружества. Компанията съобщи, че „Трейс Украйна“ се прекратява
без ликвидация, а капиталът на приемащото дружество няма да бъде увеличен, заради
което няма да се налагат промени в учредителния акт на дружеството.
Инвестор.БГ, 15 октомври 2020

Aктивитe нa ТEЦ-Вaрнa ca зaлoжeни в "Търгoвcкa бaнкa Д",
Тoплoцeнтрaлaтa нa Дoгaн e тeглилa 22 милиoнa лeвa крeдит oт бaнкaтa нa Фуaт Гювeн
прeз фeвруaри. Мeceци пo-къcнo e зaлoжилa цялoтo прeдприятиe cрeщу зaeмa. Тaкa, aкo
нe мoжe дa върнe пaритe, бaнкaтa нa турcкия грaждaнин щe cтaнe coбcтвeник нa тeцa.
Пaритe oт бaнкaтa нa Гювeн били пoлзвaни зa пoгacявaнe нa друг крeдит. Дoгaн и Гювeн
ca близки приятeли oт мнoгo гoдини нacaм, дoпълвa "Гaлeрия". В крaя нa 2019 г. ТEЦВaрнa купувa oт фирми нa Фуaт Гювeн имoти, кoитo ca в cъceдcтвo c двaтa му caрaя в
"Бoянa" и "Рoceнeц". Чрeз cдeлкaтa Дoгaн cтaнaл coбcтвeник нa oщe 3 яхти и вeчe имaл
oбщo 5.
1, 15 октомври 2020
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Текущата и капиталовата сметка на
страната за август е положителна - 277.9
млн. евро
Tекущата и капиталовата сметка на страната за
август е положителна и възлиза на 277.9 млн. евро
при излишък от 855.1 млн. евро за август 2019 г.,
съобщава Българската народна банка /БНБ/. За
януари - август 2020 г. текущата и капиталовата
сметка е положителна и възлиза на 1840.7 млн. евро
(3.2 на сто от БВП) при излишък от 2348.5 млн. евро
(3.9 на сто от БВП) за януари - август 2019 г. За
август 2020 г. салдото по текущата сметка е
положително и възлиза на 193.5 млн. евро при
положително салдо в размер на 803.7 млн. евро за
август 2019 г. За януари - август 2020 г. текущата
сметка е положителна и възлиза на 1164.1 млн. евро
(2.1 на сто от БВП) при положителна от 1731.7 млн.
евро (2.9 на сто от БВП) за януари - август 2019 г.
Капиталовата сметка на страната е положителна в
размер на 84.4 млн. евро при положителна стойност
от 51.5 млн. евро за август 2019 г. За януари - август
2020 г. капиталовата сметка е положителна - 676.6
млн. евро (1.2 на сто от БВП), при положителна
стойност от 616.8 млн. евро (1 на сто от БВП) за
януари - август 2019 г.
24 часа, 19 октомври 2020
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Седми месец продължава спадът в търговията на
България с т.н. трети страни, извън Европейския
съюз. През август тази година износът на стоки от
страната ни за тези държави е намалял с 25.8%
спрямо същия месец на 2019-а и е в размер на 1.32
млрд. лева. През периода между януари и август
тази година експортът по това направление
намалява с 11.5% в сравнение със същия период на
2019-а и е на стойност 11.99 млрд. лева, изчисляват
от Националния статистически институт. Най-голям
спад се наблюдава в сектор „Минерални горива,
масла и подобни продукти“ (-54.6%). Основни
търговски партньори на България в тази група са
Турция,
Китай,
Обединеното
кралство,
Съединените американски щати, Сърбия, Руската
федерация и Република Северна Македония.
Всички те формират 54.1% от износа за трети
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С една четвърт спада търговията ни с
трети страни през август
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страни. При вносът на стоки в България от трети страни положението е още по-зле. През
периода януари - август намалението по този показател е с 12.8% в сравнение със същия
период на 2019 г. и е на стойност 14.59 млрд. лева (по цени CIF). Понижението и тук е за
седми пореден месец. И по този показател най-голям е спадът в сектор „Минерални
горива, масла и подобни продукти“ (-50.4%). Най-голям е стойностният обем на стоките,
внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.
Банкеръ, 19 октомври 2020

БНБ ревизира нагоре очакванията си за годишен спад на БВП към -5,5%
Съществува 60% вероятност спадът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) през тази
година да е в интервала от -3,2% до -8%, като най-вероятно намалената икономическата
активност ще е -5,5%. Това пише в тримесечното издание на Българската народна банка
„Макроикономическа прогноза“, в което централната банка представя годишни прогнози
за основни макроикономически показатели за България през тази и следващите две
години. Очакванията на анализаторите от дирекция „Икономически изследвания и
прогнози“ обаче се промениха след ревизия за изменението на БВП през годината и поблагоприятните тенденции през второто тримесечие въпреки продължаващото развитие на
коронакризата. От централната банка констатират, че по линия на крайните потребителски
разходи, инвестициите в основен капитал и външнотърговските потоци, регистрираните
верижни и годишни темпове на спад в периода април-юни, са по-ниски в сравнение с
данните, налични към 17 юни. Тогава прогнозата на БНБ беше за икономически спад от 8,5%, като оценката варираше в интервала от -4,1% до -13,1%. Според базисния сценарий
на прогнозата, реалният БВП на България ще се понижи с 5,5% през 2020 г., което ще се
определя главно от спад на частното потребление (принос с -1,9 процентни пункта), спад
на инвестициите в основен капитал (принос с -1,8 процентни пункта) и в по-малка степен
от негативния принос на нетния износ (с -1,2 процентни пункта).
investor.bg, 19 октомври 2020

Кофас: Икономиката на България ще се върне към растеж от 4,7% през
2021 г.
Брутният вътрешен продукт на България вероятно ще се понижи с 4,9 на сто през тази
година, след което ще нарасне с 4,7% през следващата, сочи актуализираната прогноза на
Кофас, споделена в уебинар „Към възстановяването“. Според водещия доставчик на
услуги за бизнес информация икономиката на страната ни ще се свие с по-малко от
първоначално прогнозираното през настоящата година. Според старата прогноза на Кофас
БВП на България ще се понижи с над 6 на сто, докато новите очаквания показват леко
подобрение до спад от 4,9%. За 2021 г. старата оценка на Кофас показва ръст от 6 на сто,
докато според актуализираната прогноза разширението на икономиката ще е по-скромно –
4,7%. Преди дни Международния валутен фонд (МВФ) публикува прогнозата си за
развитието на световната икономика, в която запазва очакванията си за страната ни за
спад от 4% през 2020 година. Прегледът на Кофас за Централна и Източна Европа (ЦИЕ)
предоставя разнопосочни изводи. За Австрия актуализираните очаквания са за по-дълбок
спад от първоначалната оценка в размер на 6,3% за 2020 г. В същото време икономиката
на централноевропейската страна ще се разшири с 4,9% вместо с първоначално
изчислените 4,8 на сто. По-голямо свиване на икономиката през тази година спрямо
първоначално очакваното ще претърпи и Хърватия – минус 10,7 на сто вместо 8,5%. При
Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и
Словения актуализираните оценки показват по-лек спад на БВП спрямо предишните
прогнози.
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Новите безработни надхвърлиха 300 000
Новорегистрираните безработни надхвърлиха 300 000 души, сочат последните данни от
специализираното ежеседмично наблюдение на пазара на труда заради Covid-19 на
Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. Данните са за периода от
трети февруари до момента. За същото време постъпилите на работа чрез бюрата по труда
са малко над 193 000 души. От 17 август досега новорегистрираните безработни в цялата
страна имат значителен превес над намерилите работа, като най-голяма разлика има през
последната седмица - от 5 до 11 октомври, когато в бюрата по труда са регистрирани 9 900
души, а назначените са едва 6 500. Най-драстична е разликата в област Бургас, където
1200 са новорегистрираните безработни срещу едва 250 наети, и област Варна съответно
940 срещу 270 души. Експерти обясняват тенденцията, и то най-вече в морските области,
с изчерпването на позитивния ефект на сезонната заетост от лятото - най-вече в
хотелиерството и ресторантьорството.
Труд, 16 октомври 2020

Средният осигурителен доход за август е 1060,50 лева
Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход
за страната за месец август 2020 г. е 1060,50 лв. Средномесечният осигурителен доход за
страната за периода от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. е 1038,00 лв. Той служи при
изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2020 г. Индексът
на потребителските цени за септември 2020 г. спрямо август 2020 г. е 99.4%, т.е.
месечната инфлация е минус 0.6%. Инфлацията от началото на годината (септември 2020
г. спрямо декември 2019 г.) е минус 1.1%, а годишната инфлация за септември 2020 г.
спрямо септември 2019 г. е 0.9%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2019 септември 2020 г. спрямо периода октомври 2018 - септември 2019 г. е 2.3%.
Банкеръ, 15 октомври 2020

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

Предприятие
ДМВ Петрол ЕООД
Им Петролиум ООД
Транском ООД
Тандем Ойл ЕООД
Ен Пи Си ЕООД
Юмекс Петролиум ЕООД
Лотоси ООД
Делта - Петролеум ЕООД
Арпезос Бус 2000 АД
Братя Емануилови ООД

Град
Русе
Ямбол
Перник
Бургас
София
София
Силистра
Нови Искър
Кърджали
Славяново

Печалба, хил.лв.,
(хил. лв.)
2018
2019
1 083
1 098
315
656
219
223
182
182
35
163
50
113
н.д.
55
55
54
42
41
38
36

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

Основен пазар
Premium

259 373.25

Standard

2 041 225.05

АДСИЦ

239 006.49

Регулиран пазар общо

4 374 109.09

BGREIT: 18.09.2020 – 20.10.2020
138.0

137.0
136.0
135.0
134.0
133.0
132.0
18.10

20.10
19.10

16.10

19.10

17.10

14.10

17.10

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

131.0

BGBX40: 18.09.2020 – 20.10.2020

15.10

13.10

11.10

09.10

07.10

05.10

03.10

01.10

29.09

27.09

25.09

23.09

21.09

98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
93.5

SOFIX: 18.09.2020 – 20.10.2020

15.10

13.10

11.10

09.10

07.10

05.10

03.10

01.10

29.09

27.09

25.09

432.0
430.0
428.0
426.0
424.0
422.0
420.0
418.0
416.0
414.0
23.09

Марина Кейп Пропъртис“ ООД е записало 21 755 000
броя акции и притежава 78,35% от капитала на
„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ след
увеличението на капитала на дружеството, става ясно
от съобщение на БФБ – София. В края на юли
„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ съобщи, че
увеличава капитала си от 6 011 476 лева на 30 057 380
лева чрез издаването на 24 045 904 броя нови,
обикновени,
поименни,
безналични,
свободно
прехвърляеми акции с право на глас и номинална
стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка.
Дружеството предвижда част от набрания капитал да се
вложат в изграждане/ремонтиране на недвижими
имоти. Планира се осъществяване на инвестиции във
ваканционен комплекс „Марина Кейп“ и продажба на
по-висока цена на инвестиционни имоти (апартаменти),
част от ваканционен комплекс „Марина Кейп“.
Дружеството възнамерява да продаде инвестиционен
проект „Гранд Боровец“ (незавършено строителство)
или да осигури финансиране за неговото завършване и
пускане в експлоатация.Дружеството отчете 44% спад
на приходите от продажби през първото полугодие на
2020 г. През първото шестмесечие на годината
дружеството е реализирало приходи от продажби в
размер на 285 хил. лв. в сравнение с приходи от 410
хил. лв. година по-рано. Основната част от приходите
(198 хил. лв.) са тези от услуги, главно от
експлоатацията на инвестиционни имоти и поконкретно от отдаване под наем на складове и
неизползваеми търговски площи на дъщерното
дружество „Марина Кейп Мениджмънт“ ЕООД.
Акциите на компанията поскъпват с над 113% от
началото на годината при пазарна капитализация от
1,924 млн. лв.

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

21.09

„Марина Кейп Пропъртис“ притежава над
78% от капитала на „Интеркапитал
Пропърти“

Инвестор.БГ, 20 октомври 2020

Въпреки сделките от 21 септември акционерите на "Телелинк БС"
намаляват
На 21 септември 2020 г. основните акционери на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
реализираха успешно втория транш от продажбата на акции, продавайки книжа за над 9
млн. лв. Продаващите акционери са трима, като те продадоха частично книжата си,
следователно от тях не произлиза промяна в броя акционери. В този ден имаше 89 сделки.
Investor.bg провери дали броят акционери се е увеличил при наличието на толкова много
сделки, за да установи дали компанията е преминала границата от 750 лица, която е
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критерий за влизане в основния борсов индекс SOFIX. Проверка в данните на „Централен
депозитар“ АД обаче показва, че въпреки високия брой сделки броят акционери в резултат
на тях намалява с 4 от 275 акционера на 23 септември 2020 г. до 271 на 24 септември 2020
г. Срокът за прехвърлянето на собствеността след сделки на „Българска фондова борса“
АД е 2 работни дни. Затова сделките от 21 септември 2020 г. са отразени в книгата на
акционерите на 24 септември 2020 г. (22 септември беше почивен ден), а 23 септември
2020 г. отразява състоянието след сделките от 18 септември 2020 г., тоест преди активния
ден с 89 сделки. По данни на „Централен депозитар“ книжата извън акционери с над 5%
дял са 2 183 572 към 14 октомври 2020 г., което прави текуща пазарна оценка на тези
акции от 23,54 млн. лв. при последната борсова цена от 10,8 лв. за ценна книга. Това прави
дружеството потенциален кандидат за вквлючване в индекса SOFIX, защото единият
критерий е горната стойност да е над 10 млн. лв. Друг критерий е акциите да се търгуват
от над 3 месеца. Все още обаче „Телелинк БС“ не покрива критерия за брой акционери
(750 лица). Към 14 октомври 2020 г. броят акционери намалява още малко до 268.
Инвестор.БГ, 15 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

Онлайн търговецът About you стъпи в
България
Една от най-бързо развиващите се компании за
електронна търговия в Европа – About you, стъпи в
България. „Като модна и технологична корпорация,
заедно с нашия екип, нашата амбиция е да
дигитализираме
класическата
разходка
за
пазаруване, като създадем вдъхновяващо и
персонализирано пазаруване на смартфона“. About
you е дружество, базирано в Хамбург, а фокусът е
изцяло към онлайн търговия, която те развиват в
над 15 пазара. Приложението за смартфон е найважният канал за продажби на компанията,
генерирайки 75% от приходите ѝ. Например логото
на „About You“ при регистрация се променя на
„About (име на клиента)“. Оценката на фирмата е
над 1 млрд. долара, а през фискалната 2019/20 г. са
отчетени 742 млн. евро приходи.
economic.bg, 21 октомври 2020

Фондът
на
фондовете
разпредели
допълнителния ресурс от 56 млн. лв. към
мениджърите
Фондът на фондовете официално обяви как ще
разпредели общо 56.3 млн. лв., които бяха заделени
още през юли за допълнителни инвестиции в малки
и средни предприятия. Очаквано допълнителният
ресурс ще се управлява от четирите вече
съществуващи фонд мениджъри към институцията:
NV3, Morningside Hill, Innovation Capital и Vitosha
Ventures. Досега те управляваха 165.5 млн. лв., от
които 147.4 млн. лв. са публичен ресурс. Парите
идват от Оперативна програма "Иновации и
конкурентноспособност" (ОПИК). Свежият ресурс
идва и с променени условия по договорите: фондмениджърите ще трябва да инвестират в повече
компании, но ще могат да влагат и повече пари. За
момента броят на сделките е сравнително малък и
съответно би трябвало да се ускори в следващите
14 месеца, защото всеки фонд трябва да направи
определен
брой
във
всяка
година
от
съществуването си.
Капитал, 21 октомври 2020

Френската "Бик" открива нов център в
София за 2 млн. лв. и 200 работни места

EVN
България
изгради
фотоволтаична централа на
покрива на детска градина
На 20 октомври 2020 г. EVN
България и община Пазарджик
откриха
новомонтирана
фотоволтаична
централа
на
покрива на детска градина в
Пазарджик.
Проектът
е
на
стойност 45 000 лв. с ДДС
безвъзмездно
финансиране,
предоставено от ЕVN България.
Мощността на съоръжението е
близо
30
kW
(киловата).
Изграждането на централата, която
разполага с 96 отделни панела,
отне 1 седмица.
3e-news, 21 октомври 2020

Предприятие за дивечово месо
заработи в "Паламара"
Модерна база за обработка на
дивечово месо заработи в ДЛСПаламара. Строежът стартирал
през 2017 година. Сградата е с
площ 500 кв. м. Капацитетът на
модерното предприятие е около
25-30 тона месо за година, като от
продукцията
могат
да
се
възползват
собственици
на
заведения,
юридически
и
физически лица.
Труд, 19 октомври 2020

Шишеджам
ще
прави
антиCOVID чаши
"Шишеджам"
планира
да
произвежда чаши със специално
покритие против Ковид в завода си
в България. Компанията планира
да реализира продукцията си и за
износ, като вече има разрешителни
и лиценз от две сертифицирани
лаборатории. "Шишеджам" са
обсъдили
с
министъра
на
икономиката и плановете им за
нова инвестиция в страната ни в
размер на 25 млн.евро.
Сега, 15 октомври 2020
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Фирмата "БИК Сървисис София" ще изгради ново предприятие за изнесени
професионални и бизнес услуги в София. Инвестицията е в размер на близо 2 млн. лв.,
като ще бъдат разкрити общо 200 нови работни места за висококвалифицирани
специалисти. Центърът ще обслужва операциите на френската BIC Group с обхват на
действие в Европа, Близкия изток и Африка. Министърът на икономиката Лъчезар
Борисов връчи сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите на „БИК Сървисис София” ЕООД. Корпорацията Société Bic S.A е найизвестна с производството на продукти за еднократна употреба като запалки, бръсначи и
химикалки.
Банкеръ, 16 октомври 2020

ЦГМ ще строи нов паркинг, но с превес на наказателните места
„Нов наземен паркинг с общо 151 места на територията на ж.к. „Надежда“ ще бъде
изграден в рамките на 150 дни от Центърът за градска мобилност. Центърът за градска
мобилност получи всички документи и строителството започна", съобщават от
общинското транспортно дружество. Фирмата изпълнител на поръчката е „Калистратов
груп“, която трябва да изгради наземното съоръжение, разделено на две части и с обща
площ от 4 дка. Първата част е с 65 паркоместа за общо ползване, а втората е с 86 места за
наказателен паркинг. Предвидената инвестиция е в размер на 965 000 лв. В
инвестиционната програма на Център за градска мобилност е заложено и изграждането на
паркинги на бул. „Сливница“ и в района на Централна гара, като за тях конкретни срокове
няма. През юни бяха обявени три имота, за които ще бъде направен опит да се намери
инвеститор. Единият от тях се намира на ул. "Черковна" в близост до метростанцията в
ж.к. "Хаджи Димитър". На него може да се изгради многоетажен паркинг с 230 места.
Второто място е до Пета градска болница на бул. "Мария Луиза" и също е непосредствено
до едноименната станция на метрото. Капацитетът на този паркинг, който също се
предвижда да е многоетажен, е до 320 автомобила. Третият общински имот е на бул.
"Данаил Николаев" и в момента на него се провежда пазарът за птици.
Сега, 15 октомври 2020
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АНАЛИЗИ

Развитието на софтуерния бизнеси в България - стратегически за
страната.
23 големи, 127 средни и 301 малки предприятия са работили в България през 2020 сочи
ексклузивното изследване за страната на независимата агенция CBN Pannoff,
Stoytcheff & Co., специализирана в ICT.
Малко изненадващо, най-големи приходи, декларирана печалба и работни места в
индустрията са създадени от средния (50 – 249) софтуерен бизнес в страната.
Изследването на агенцията показва, че за пет годишен период 2019/2014 на фона на
постоянния брой на работната сила в България, средния софтуерен бизнес в страната е
увеличил работните места с 90.1 %, големия – с 81.6 % а малкия – с 94.9 %.
Десетте топ работодатели в големия софтуерен бизнес в България са осигурявали 7,700
позиции през 2019 година. Седем от тях са инвеститори от ЕС, двама - от САЩ и един е с
българска собственост. Поне пет от тях са свързани с публични компании, които се
търгуват на NASDAQ или други световни борси.
Прогнозите на агенцията за 2020 сочат, че сумарните финансови и KPI показатели и в
трите софтуерни бизнес направления ще останат с положителни стойности - в условията
на тежката финансова ситуация в страната.
БВП на България за 2q2020 намаля с 1.05 млрд. евро или с 6.9% (Eurostat, current prices),
39 ключови за икономиката на страната сектори отбелязаха спад в оборотите през първото
полугодие, а прогнозите са че и през 3q и 4q на годината БВП отново ще отбележи спад.
Прогнозите на агенцията относно работните места, базирани на първото полугодие сочат
също, че на фона на увеличената безработица в страната, броя на работните места и в
трите направления на софтуерния бизнес ще отбележат ръст, макар и чувствително
различен от предходните пет години. Анализаторите очакват промени в политиката на
възнаграждение.
technews.bg, 20 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 „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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