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Дъщерно дружество на „Индустриален холдинг
България“ АД продава кораба „Емона“ за 4,25 млн.
долара, като на 9 ноември 2020 г. е подписан договор
в тази посока, съобщи компанията чрез Бюлетин
investor.bg. Корабът е с вместимост 9 800 DWT,
мултифункционален, с неограничен район на плаване.
Продавачът е ЕМОНА ЛТД, Република Маршалски
острови, което е еднолична собственост на „Приват
инженеринг” ЕАД, 100% дъщерно дружество на
„Индустриален холдинг България“. За посочената
сделка дъщерното дружество е получило одобрение
на 26 октомври 2020 г. от Управителния съвет на
„Индустриален
холдинг
България“,
съгласно
изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от
ЗППЦК. Комисията за финансов надзор е уведомена
съгласно изискванията на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, се
казва в съобщението. Според уеб страницата на „ИХ
България“ холдингът притежава 5 кораба. През 2014
г. дъщерно дружество на холдинга продаде и кораба
„Марциана“. Така флотилията му намалява от 6 до 4 с
продажбите на двата кораба. Корабите бяха построени
основно от дъщерното дружество „Булярд
корабостроителна индустрия“ АД до 2012 г. Реално
клиенти отказаха да доплатят поръчаните кораби и
холдингът ги доизгради за собствена сметка, след
което започна да ги експлоатира „ИХБ“ АД отчете 8,7
млн. лв. консолидирана загуба за полугодието на 2020
г., при печалба от 4,9 млн. лв. за същия период на 2019
г. Основната причина са обезценки за 8,5 млн. лв. през
полугодието на 2020 г. поради направените обезценки
в стойността на корабите. Приходите от продажби
намаляха с 19% на годишна база до 43 млн. лв. за
януари-юни 2020 г. Акциите на „Индустриален
холдинг България“ поевтиняват с 16% за последните
12 месеца до 0,84 лв. за брой и 90,2 млн. лв. пазарна
капитализация.

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

2018'Q2

Дъщерно дружество на "ИХ България"
продава кораба "Емона"

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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Строителната компания „Сиенит“ на крачка от окончателния фалит
Частният съдебен изпълнител Тодор Луков разпродава активи за над 3.4 млн. лв., които са
притежание на една от най-големите строителни компании в Пловдив – „Сиенит“ ООД .
Фирмата е собственост на Валентин Кънчев, на Вахрам Ерамян, на Пламен Панчев и на
Стефан Денин. Всички те са участници в десетки дружества, свързани с едноименната
холдингова структура. Тя е създадена през 2008 г. с капитал от 500 хил. лева. Финансовите
проблеми на строителните предприемачи от тази пловдивска фирма не са от вчера. А те
бяха сред най-сериозните играчи на този пазар в района и преди години участваха в някои
от най-сериозните проекти в града и в околността, особено в сферата на жилищното и
промишленото строителство. Ако се съди от последния публикуван финансов отчет на
фирмата (през 2019 г.) , общите задължения на дружеството към финансови институции,
към доставчици, към персонал, към данъчните структури и към предприятия от групата
„Сиенит“ , дълговете й надвишават 20 млн. лева, а активите й са на стойност 5 .734 млн.
лева. Дружествените дялове на нейните собственици отдавна са запорирани. Още през 2015
г. е бил внесен иск за обявяване на фирмата в несъстоятелност от софийската „Микс
констръкшън“ ООД, но това дело е прекратено.
Банкеръ, 11 ноември 2020

БАКБ разширява активите си с 14 %
В края на септември 2020 г. активите на Българо-американска кредитна банка достигнаха 1
757 хил. лв Това представлява ръст от 13.82% сравнено с третото тримесечие на 2019 год.
Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 14.50%. За разглеждания период,
банковата система отбелязва 8.94 % годишен ръст в привлечените средства. Банката
продължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на
кредити за физически лица. Постигнатото увеличение от 17.12% за едногодишен период
превишава над четири пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 3.95 %). В
края на септември 2020 год. БАКБ отчита 8.07% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки
нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. Резултатът е завиден на фона
на спада, отчетен от банковия пазар (-5.21 %) и се дължи преди всичко на увеличаването на
приходите от лихви с 4.65% до 35.792 млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати
има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за
лихви по привлечен ресурс е с -13.58% до 4.666 млн. лева.
24 часа, 05 ноември 2020
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БВП на България се свива значително
повече, отколкото МФ очаква
БВП на България за цялата 2020 г. ще понесе удар от
3,8%, сочат в последната си актуализирана прогноза от
застрахователната компания за търговски кредити
Euler Hermes. По този начин спадът у нас ще е потежък, отколкото Министерството на финансите
прогнозира в есенната макроикономическа прогноза,
според която той ще бъде от 3% за цялата година. Все
пак дори и ако спадът е от 3,8%, той ще е по-нисък от
средното за региона на Централна и Източна Европа,
къде средно ще бъде в размер на 5,2%. Същевременно
от застрахователната компания прогнозират, че втора
вълна на коронавирус няма да нанесе толкова сериозен
удар върху стопанството, колкото първата. Тяхното
очакване е отражението над икономиката да е два пъти
по-слабо, отколкото беше първото. Причината е, че
мерките, които се взимат днес, са значително по-меки
и не спъват чак толкова тежко бизнеса. "Това е и една
от причините българската икономика да понесе помалко щети и в сравнение с държавите от Еврозоната,
голяма част, от които преминаха отново към локдаун",
пишат от Euler Hermes. "За тях актуализираната
прогноза на застрахователя залага спад на БВП от 7,6%
за 2020 година." Но даже и в Европа второто затваряне
на стопанството вероятно няма да е толкова тежко,
колкото беше първото, тъй като няма да бъдат толкова
рестриктивни, колкото първите. Затова и отрасли като
индустрията, селското стопанство и строителството
едва ли ще бъдат засегнати изобщо, смятат
анализаторите.
News.bg, 10 ноември 2020
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1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.65636 BGN
1 GBP = 2.19305 BGN
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Търговията на дребно расте скромно през септември
спрямо август с 2.8%, но на годишна база се свива с
6.7%,
показват
данните
на
Националния
статистически институт. Очаквано продължава да
растат покупките онлайн, като за година повишението
се ускорява до над 50 на сто. От началото на
епидемията повече хора започнаха да пазаруват
онлайн, а в допълнение повечето магазини за храни
също започнаха да доставят до дома. През септември в
сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава
спад на оборота при: търговията на дребно с
автомобилни горива и смазочни материали (с 15.2%),
търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и
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Онлайн продажбите растат с над 50%
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тютюневи изделия (с 10.5%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията
с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.3%). При търговията с текстил, облекло,
обувки и кожени изделия спадът е с 15.1%, при продажбите на компютърна и
комуникационна техника - с 5.6%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински
стоки - с 1.2%.
Дневник, 10 ноември 2020

Строителството леко се свива през септември
Строителната продукция намалява през септември с 1.7% на годишна база според
календарно изгладените данни. Спрямо август по предварителни данни тя е с 1.5% повече.
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната
продукция през септември 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното
строителство, където намалението е с 5.8%, докато при гражданското/инженерното
строителство е регистрирано повишение с 4.1%. В сравнение с август продукцията от
гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2%, а от сградното строителство с 1.1%.
Дневник, 10 ноември 2020

Промишленото производство бележи слаб ръст през септември
Промишленото производство в България нараства през септември спрямо август. Въпреки
това то продължава да бележи спад на годишна база, който обаче е значително по-малък от
понижения в разгара на първата вълна на пандемия през пролетта. Това показват данните
на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на промишленото производство
в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се е повишил през септември с 2,3%
спрямо август, когато нарасна с едва 0,9%, като това промишлената активност се
възстановява за пети пореден месец от дъната през март и април. През септември е
регистрирано повишение на месечна база в преработващата промишленост - с 3,5%, и при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,2%, а
понижение - в добивната промишленост - с 4,3%. По-значителен ръст се наблюдава при:
производството на метални изделия без машини и оборудване - с 21,9%, производството,
некласифицирано другаде – с 10%, производството на автомобили, ремаркета и
полуремаркета - с 9%, производството на машини и оборудване с общо и специално
предназначение - със 7,5%.
Банкеръ, 10 ноември 2020

Задава се ръст на лошите кредити
На хоризонта вече се задава ръст на лошите кредити. Рискът граждани и фирми да закъсат
с плащането на вноските е напълно реален - на фона на влошаване на епидемичната
обстановка и на условията за правене на бизнес и при изтичане на временния мораториума,
който бе наложен върху обслужването на задълженията заради коронакризата. БНБ
предупреди за този риск в последното си издание "Банките в България". Заради него
централната банка дори прогнозира повишение на лихвите по заемите - особено
потребителските, в следващите месеци. Общият размер на необслужваните кредити е около
5.9 млрд. лв., показват данните на БНБ към края на септември. Това са 7.8% от всички
кредити и аванси в банковата система. В сравнение с преди пандемията сумата на лошите
заеми не е нараснала - напротив дори се забелязва леко намаление. Например в края на 2019
г. необслужваните заеми са в размер на 6.120 млрд. лв. или 6.5% от всички кредити.
Сега, 09 ноември 2020
стр. 4 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 45 (432) / 12 ноември 2020

Камара на професионалните оценители

ЕК: Икономиката на България се свива с 5% заради пандемията
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се свие с 5,1 на сто през 2020 г. и ще
нарасне с 2,6 на сто през 2021 г. и с 3,7 на сто през 2022 г., това се казва в есенните
икономически прогнози на Европейската комисия. Икономиките на България и останалите
членки на ЕС ще се върнат към нивата си отпреди пандемията чак към края на 2022 г., се
казва още в икономическа прогноза на Европейската комисия. Според Брюксел пандемията
от коронавируса представлява много голямо сътресение за световната и за европейската
икономика, което води до много тежки социално-икономически последици. Според
икономическата прогноза от есента на 2020 г. икономиката на еврозоната ще се свие със 7,8
% през 2020 г., преди да отбележи ръст от 4,2% през 2021 г. и 3% през 2022 г. Според
прогнозата икономиката на ЕС ще се свие със 7,4% през 2020 г., преди да се възстанови с
ръст от 4,1% през 2021 г. и 3% през 2022 г. В сравнение с икономическата прогноза от
лятото на 2020 г. прогнозите за растежа както за еврозоната, така и за ЕС са малко по-високи
за 2020 г. и по-ниски за 2021 г. Икономическите последици от пандемията се различават
значително в различните части на ЕС, като това важи и за перспективите за възстановяване.
cross.bg, 06 ноември 2020

Строителството на сгради продължава да расте
С по-малко на годишна база, с повече на тримесечие строителството на сгради продължава
да расте - както по брой издадени разрешения за строеж, така и при започнатите нови
сгради. Това показват данните на Националния статистически институт за третото
тримесечие. От юли до септември местните администрации са издали разрешителни за
строеж на 1696 жилищни сгради със 7414 жилища в тях и 964 166 кв. м разгъната застроена
площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 47 213 кв. м РЗП и на 1 121 други сгради
с 505 065 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж
на жилищни сгради са повече с 24.5%, жилищата в тях - с 25.1%, а общата им застроена
площ - със 17.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради
намалява с 9.7%, но тяхната РЗП нараства със 157.6%. При издадените разрешителните за
строеж на други сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 19.9%, така и при
разгънатата им застроена площ - с 18.1%.
Дневник, 05 ноември 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно с автомобилни горива
и смазочни материали", по Печалба за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
ОМВ България ООД
Шел България ЕАД
Товарни превози АД
Галина ЕООД
Загора ойл ООД
Девон ООД
Комфортстрой ЕООД
Рих ООД
Геотерм АД
Тимшел ООД

Град
София
София
Русе
Варна
София
Разград
Шумен
Мадан
Генерал Тошево
Панагюрище

Печалба,
(хил. лв.)
2018
19 708
3 056
184
143
89
453
102
82
95
112

2019
27 125
5 683
432
380
206
192
177
176
153
126

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Близо ли сме до дъно за SOFIX според
техническия анализ?

БФБ-София
Седмичен оборот
02 - 06 ноември 2020 г.
Пазар

Техническият анализ е направление в инвестирането,
Оборот (лв.)
което придоби широка популярност през последните
Основен пазар
години и се ползва от огромен брой инвеститори.
Premium
438 946.85
Всъщност, най-заклетите привърженици на този тип
Standard
2 334 406.04
анализ, ще Ви кажат, че той може да се прилага върху
АДСИЦ
100 263.04
всякакъв тип активи, които се котират и имат достатъчно
Регулиран пазар дълга история и ликвидност. Стъпвайки на тезата по2 891 390.98
общо
горе ще се обърнем за това можем ли да търсим дъно при
SOFIX на база на техническия анализ. Обобщено,
BGREIT: 09.10.2020 – 10.11.2020
техническият анализ представлява прилагане на
аналитични приоми, за определяне на бъдещата посока
на търговия на един актив, основно на база
историческото му представяне. Методите за технически
анализ са много и най-разнообразни, което позволява на
трейдърите, да избират най-подходящите за тях, въз
основа на стила им на търговия, търговски цели и
склонност към риск. Разбира се, няма как да не се
похвалим с факта, че Infostock разполага не само с една
BGBX40: 09.10.2020 – 10.11.2020
от най-добрите и пълни бази за цените на акциите и
99.0
индексите, но също така предлага и най-голям набор от
98.5
98.0
технически индикатори, които могат да се прилагат
97.5
97.0
върху индекса.
96.5
96.0
Какъв е тренда на индекса?
95.5
95.0
„Трендът е твой приятел" е основно правило в
техническия анализ". Ето защо, преди да започнете да
търгувате, трябва да сте наясно с тренда при индекса
SOFIX: 09.10.2020 – 10.11.2020
следящ „сините чипове" на БФБ. Макар и специфичен,
индексът на сините чипове SOFIX е като всички
останали финансови инструменти. Друго правило на
техническия анализ гласи - преминавайте винаги от подългосрочен, към по-краткосрочен тренд, при графичен
анализ на един актив. Има много прост начин за
определяне на тренда и това е с ползване на пълзящи
средни величини. А именно - на една по-дългосрочна и
една по-краткосрочна такава. Когато краткосрочната
пълзяща средна величина е над дългосрочната, се
приема че трендът е възходящ. И обратното - когато краткосрочната средна е под
дългосрочната, се приема, че трендът е низходящ. Всеки сам за себе си може да прецени
какви средни величини ще ползва. Това най-често зависи от срочността на стратегията на
всеки инвеститор. Колкото по-дългосрочен е той, толкова по-дългосрочни средни ползва.
Масово обаче, инвеститорите ползват 200-дневна и 50-дневна пълзяща прости средни
величини.
Определено може да се каже, че тренда изглежда все още негативен, предвид на факта, че
"смъртоносното пресичане" все още е в сила. Добрата новина за инвеститорите е, че двете
средни се доближават една до друга, а следващото им пресичане ще е в посока нагоре.
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Първият по-позитивен признак за бъдещето на индекса и потенциалното "златно
пресичане" ще е повишение на индекса над 50-дневната му пълзяща средна. Последната е
при ниво от 450 пункта, или на около 6% повишение за SOFIX от текущите му нива. След
един по-дълъг период на консолидация между 2015 и 2017-та година, при което няколко
пъти тества най-ниските си нива, индексът преминава 50-периодната си пълзяща средна и
повече не поглежда назад. Следва повишение от над 70% в следващата година, което само
се засилва след "златното пресичане". Доста сходност може да се търси и в ситуацията в
момента, ако консолидацията на индекса продължи след дъното му от февруари и
последното, при ниво от около 410 пункта остане в сила.
infostock.bg, 10 ноември 2020

Не чак толкова лош октомври за БФБ
Оборотът на БФБ за октомври се повиши с 16.7% на годишна база и възлезе на 30.35
милиона лева, посочиха официалните данни на борсата. На месечна база обаче, той се е
понижил с 13.8%. Сключили са се общо 4 470 сделки на пода на фондовия ни пазар - с 41%
повече спрямо миналия октомври, както и с 16.2% повече спрямо септември. Пазарната
капитализация на БФБ е в размер на 27.97 милиарда лева, което съставлява 25.2% от БВП
на страната ни. Основната част от търговията на родния капиталов пазар - близо 40% се е
осъществила на BaSE маркет. С малко по-малко се нарежда традиционния сегмент
"Standard". Индексите приключиха октомври разнопосочно. Минимален ръст от 0.1%
отбеляза индексът на "сините чипове" SOFIX. За последната една година индексът се е
понижил с 24.7%. Далеч по-добро е било представянето на BGBX 40, добавил 1.9% към
стойността си през десетия месец на годината. За последните 12 месеца пък, индикаторът
се е понижил далеч по-слабо - с 12.2%. С 2.3% се повишава индексът BG TR30, който за
последната една година е загубил едва 5.9% от стойността си. Индексът проследяващ
промяната в акциите на дружествата със специална инвестиционна цел - BG REIT загуби
0.3% през октомври. Това обаче, е единственият индекс на БФБ повишил се за последната
една година, добавяйки 3.7% към стойността си.
infostock.bg, 06 ноември 2020

Директорите на БФБ преминаха конкурса и ще бъдат преизбрани
Настоящият Съвет на директорите на „Българска фондова борса“ АД ще бъде преизбран за
нов 5-годишен мандат, става ясно от поканата за общо събрание на акционерите. През юли
Министерството на финансите като основен акционер спря преизбирането, защото
ръководството трябваше да бъде избрано след конкурс. Единствената промяна е, че
Радослава Масларска заема мястото на Любомир Бояджиев в Съвета на директорите по
линията на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).
В момента Масларска е председател на БАЛИП и изпълнителен директор на ИП „Елана
Трейдинг“ АД. Местата си в Съвета запазват Асен Ягодин, Васил Големански, Маню
Моравенов и Христина Пендичева. Пендичева е представител на Министерството на
финансите, като работи в него от 2011 г. като държавен експерт в дирекция „Регулация на
финансовите пазари“.
investor.bg, 05 ноември 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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Готов е първият участък от АМ
"Европа" между Драгоман и Сливница
Готов е първият 17-километров участък от АМ
"Европа" между Драгоман и Сливница, съобщиха
от
Агенция
"Пътна
инфраструктура".
Инвестицията е на стойност 117.3 млн. лева и е от
републиканския бюджет. Строителните работи по
директното трасе завършиха половин година порано от предвиденото по договора и шофьорите
вече преминават по него. Модернизацията на
първокласния път I-8 Драгоман-Сливница започна
през май миналата година. В участъка е изградено
второ платно, а старото е реконструирано до
магистрален габарит. Отсечката е с по две ленти в
посока и лента за аварийно спиране. Изградени са
два пътни възела "Сливница 1“ и "Сливница 2“,
които са с енергоефективно осветление, като броя
на всички големи съоръжения е 11, включващи пет
подлеза, пет надлеза и мост над река Сливнишка
при 30-ти км, както и седем площадки за отдих и
принудително спиране. Изпълнител е "ГБС
Инфраструктурно строителство". Срокът за
завършване по договор беше май 2021 година.
Отсечката е част от основната трансевропейска
транспортна мрежа. Трасето е най-късия път,
свързващ Западна Европа с Близкия и Средния
изток. Участъкът ГКПП "Калотина" - София
осигурява връзка към трансевропейския коридор
"Ориент/Източносредиземноморски".
АМ
"Европа" между ГКПП "Калотина“ и Софийския
околовръстен път е с дължина 48 км и
изграждането й е разделено на три части - от ГКПП
"Калотина“ до Драгоман, от Драгоман до
Сливница, и от Сливница до връзката със
Северната скоростна тангента. В момента
продължава строителството на 14.5 км - от ГКПП
"Калотина“ до Драгоман /от км 1 до км 15+500/.
Строителните работи започнаха през февруари
тази година и по договор трябва да приключат през
януари 2022 година. Проектът се финансира от
Механизма за свързана Европа и националния
бюджет. Изпълнител е "СТРАБАГ БПА" ДЗЗД, с
участници: "Щрабаг“ ЕАД, "Страбаг Сп. з.о.о.,
Полша“ и "Битумина ГмбХ-България“ ЕООД.
Стойността на договора е близо 165 млн. лева.
Банкеръ, 11 ноември 2020

"Нивел строй" печели четвърти
ВиК търг в Сливен и е почти
монополист в областта
Четвърта
голяма
обществена
поръчка, част от големия воден
проект на ВиК - Сливен, е спечелена
от обединение на "Нивел строй".
Фирмата вече спечели търгове за над
80 млн. лв. през последните два
месеца.
Капитал, 10 ноември 2020

НАП
се
професионално
студио

обзавежда
с
звукозаписно

Националната агенция за приходите
съвсем скоро ще разполага с чисто
ново
звукозаписно
студио.
Държавната
"Информационно
обслужване" АД е възложила
открита процедура за доставяне на
компютър за видео и аудио
обработка,
монитор,
камери,
микрофони, тонколони и смесителен
пулт, слушалки, както и лицензиран
софтуер за създаване на видео
клипове. Прогнозната стойност на
обществената поръчка е 15 000 лв.
без ДДС.
Сега, 09 ноември 2020

АЕЦ
"Козлодуй"
увеличава
вноската си в двата ядрени фонда
с 20 млн. лв.
АЕЦ „Козлодуй“ ще увеличи с 20
млн. лв. вноските си в двата фонда –
„Радиоактивни
отпадъци“
и
„Извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения“. Това съобщи
министърът
на
енергетиката
Теменужка Петкова при представяне
на
проектобюджета
на
министерството като част от проекта
за държавен бюджет на страната за
2021 г. Петкова посочи, че
изпълнението на оперативните цели
ще се осъществи чрез четири
бюджетни програми.
Банкеръ, 06 ноември 2020
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Пловдив и МРРБ с проект за изграждане на инфраструктурата в зона
„Гладно поле“
Община Пловдив е подписала договор с Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за реализацията на проект „Подобряване на градската среда в Зона с
потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“, съобщиха от пресцентъра на общината. Общата инвестиция по проекта е 11 886
112.50 лева, като от тази сума 9 264 652.50 лева е безвъзмездна финансова помощ, а 2 621
460 лева е собственият принос на Община Пловдив. Той ще се изпълнява в продължение на
30 месеца. Целта на този проект е да допринесе за обновяването на зоната и създаването на
предпоставки за оптимално използване на териториалните ресурси и инвестиции в
икономика, базирана на знанието. След изпълнението се очаква да бъде подобрена
градската околна среда, намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките
за намаляване на шума чрез комплексно обновяване на транспортна инфраструктура. В
резултат ще се повиши транспортната достъпност и свързаност на икономическата зона,
което ще представлява първа стъпка от дългосрочната визия за нейното бъдещо развитие
като фокус на инвестиции и високотехнологични дейности.
Банкеръ, 10 ноември 2020

Българската Discordia добави нови 100 камиона към автопарка си
Българската транспортно-логистична компания Discordia е добавила още 100 нови камиона
към своя автопарк, съобщиха от дружеството. Така компания, лидер в сектора у нас, вече
разполага със 700 тежкотоварни автомобила. Преди година Discordia съобщи, че планира
да инвестира над 200 млн. лв. до 2022 г., при очаквани приходи от 400 млн. лв. Дружеството
увеличава и броя на служителите си. Към края на 2019 г. за нея работят 1 125 души, а
приходите набъбват с 20% до 154 млн. те нови тежкотоварни автомобила, в които
компанията инвестира, са от най-ново поколение и отговарят на всички изисквания за
автомобили от стандарт Евро-6. Discordia увеличи своя флот цели два пъти за последните 3
години. Днес компанията си партнира с три от най-големите производители на камиони Volvo, Scania и DAF. Разширяването на автопарка на компанията не спира до тук. Плановете
на Discordia са да увеличи флотилията си с още 40 автомобила до края на годината.
news.bg, 10 ноември 2020

ТАСС: Изграждането на газопровода „Балкански поток“ е завършено
Изграждането на газопровода „Балкански поток“ е практически завършено, българският
участък от газопровода е свързан с газопровод в Сърбия. Това е съобщил пред ТАСС
информиран източник, участващ в изграждането на газопровода. "Балкански поток е
завършен, свързан е с газопровода в Сърбия, официални събития във връзка с завършването
на газопровода няма поради пандемията на коронавируса, церемонията вероятно ще се
състои по-късно", казал източникът. През октомври българският министър-председател
Бойко Борисов обяви, че строителството на газопровода "Балкански поток" в страната е
приключило. Той подчерта, че „с изпълнението на проекта„ Балкански поток “България ще
се превърне в регионален стратегически център за разпределение на газ и ще гарантира
диверсификация на доставките на газ“. „Балкански поток“ всъщност е продължение на
газопровода „Турски поток“ през територията на България. В официалните документи той
се нарича „разширяване на газопреносната инфраструктура на компанията
„Булгартрансгаз“ успоредно със северния главен газопровод до българо-сръбската
граница“.
Труд, 09 ноември 2020
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АНАЛИЗИ

Производството на стомана в страната рязко се понижава през второто
тримесечие
Свитото търсене в Европа и нарушената логистика покрай пандемията са причините
за спада с над 40%
Свитото потребление в Европа покрай пандемията е основната причина за значителния
спад, който българските стоманопроизводители отчитат през второто тримесечие на тази
година. С повече от 40% е намаляло производството на течна стомана и продукти в
сравнение със същия период на 2019 г., показват данните на Българската асоциация на
металургичната индустрия (БАМИ). Дори и в месеците до края на годината пазарът да се
раздвижи, секторът със сигурност ще отчете значително по-слаби резултати за 2020 г. А
това ще дойде на фона на понижено производство на стомана и през 2019 г.
Верига на спада
След сравнително добро първо тримесечие, когато производството нараства с двуцифрени
темпове, макар че продажбите спадат като обем, за периода април - юни секторът рязко
влошава резултатите си (виж таблицата). "Със спирането на редица машиностроителни и
автомобилни заводи общото потребление в Европа се сви и това е първата причина за
намаленото производство. Другата причина е нарушената логистика в този период, което
безусловно се отрази на доставките, въпреки въведените зелени коридори", каза
изпълнителният директор на БАМИ Политими Паунова.
На фона на по-ниското търсене в Европа допълнителен натиск върху местното
производство продължава да оказва и вносът от Китай. Според анализ на Европейската
асоциация на стоманопроизводителите (Eurofer) има намалена реализация на стоманени
продукти като цяло на европейския пазар, но спадът при европейските производители е поголям, отколкото при вноса от Китай.
Българските заводи
Числата за производството в страната на практика не са изненада. Още в края на март
единственият завод за течна стомана - "Стомана индъстри" в Перник, обяви, че свива
производството и ще съкрати част от работниците. Решението беше резултат от
започналото още миналата година понижение в търсенето, съчетано със свръхкапацитет в
световен план, както и от поскъпването на електроенергията в страната и високите цени на
въглеродните емисии. Към това се добавиха и ефектите от пандемията. Справка в АПИС
показва, че досега компанията е съкратила близо 300 души, като в момента там работят
малко над 900 души.
Без промяна в персонала остава другият производител на стомана в България - "Промет
стийл" край Бургас, който прави арматурно желязо и пръти. Там заети са около 480 души.
През 2019 г. и двете компании отчетоха двуцифрен спад на приходите, макар и след
значителен ръст предходната година. Данните на БАМИ показват, че общото производство
на стомана в страната миналата година се е свило с около 15%.
Капитал, 07 ноември 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 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

 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: ,,ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU
2016/679 (GDPR)“
КОГА: 14 - 15 декември. 2020, 09:30 - 13:00 ч.
КЪДЕ: Online

 АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ – БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛИ
КОГА: 13 януари - 9 юни 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 ОБУЧЕНИЕ „БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО“
КОГА: 15 февруари - 31 март 2021, 18:30 - 21:30 ч.
КЪДЕ: Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет.4, София, Бул. "Шипченски проход" 63,
индустриална сграда Електроника

 ТРЕНИНГ „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ“
КОГА: 17 март 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.
ЕФЕКТИВНИ ОПЕРАТИВКИ“
КОГА: 7 април 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92
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