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Нов играч подготвя сделка в сектора на производство
на електроенергия от възобновяеми източници на
енергия. Документите са внесени за оценка в
Комисията за защита на конкуренцията. "МЕТ
Ринюъбълс Холдинг" АГ е уведомила Комисията за
защита на конкуренцията за своето намерение да
придобие пряк едноличен контрол върху "Енел Грийн
Пауър България" ЕАД - София и неговите
четиринадесет 100% дъщерни дружества в България,
съобщиха от регулатора. "МЕТ Ринюъбълс" е
новоучредено дружество (от юни 2020 г.), като според
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"Енел Грийн Пауър България" продава
бизнеса с вятърни централи
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„Шел България“ ЕАД иска да купи 4 бензиностанции
на „Литекс Комерс“, които ползва под наем, става
ясно от съобщение, публикувано на сайта на
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
Съгласно уведомлението операцията не следва да се
счита за концентрация и поради това не се очаква да
окаже въздействие върху съответен пазар в страната,
а в случай, че се приеме за концентрация, очаква се да
окаже въздействие върху пазара на търговия на
дребно с автомобилни горива, посочва се в
съобщението. Антимонополният регулатор допълва,
че заинтересованите трети страни могат да подадат
становище по сделката в седемдневен срок след
публикуването на съобщението за нея (17 ноември).
„Шел България“ и „Литекс Комерс“ подписаха
споразумение за сътрудничество през 1998 г., като
„Шел“ нае 30 бензиностанции на „Литекс“ за период
от 25 години. По това време „Литекс комерс“ беше
собственик на най-голямата частна верига
бензиностанции в България. През 2015 г. „Литекс
комерс“ придоби обратно 7 от дългосрочно наетите
бензиностанции. „Шел България“ се отказа от тях,
защото са били нерентабилни.

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

2018'Q2

„Шел България“ купува 4 бензиностанции
на „Литекс Комерс“

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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настоящите планове то ще действа като холдингово/управленско дружество. От своя
страна, "Енел Грийн Пауър България", дъщерно дружество на италианската Enel Green
Power, част от групата на Enel, извършва дейност като холдингово дружество, като
управлява дейността на дъщерните си дружества, които притежават 14 вятърни централи
(общо), всички в Североизточна България.
Банкеръ, 18 ноември 2020

КЗК разреши "ГеоПост" да има 70% от "Спиди"
КЗК разреши на френската “ГеоПост” да придобие мажоритарен дял от куриерската фирма
“Спиди”. Това става ясно от решение на антимонополната комисия за разрешение на
концентрацията между дружествата, което е публикувано на 13 ноември. "Гео Пост" е
акционер в "Спиди" с 25% от дяловете, иска да придобие още 45 на сто. Френското
дружество е холдинг с дружества, които оперират под марката „Ди Пи Ди Груп“ (DPD
group), чиято основна стопанска дейност е доставката на малки пакети (пратки с тегло под
31,5 кг.) във и извън Франция. Капиталът на дружеството е над 710 млн. евро. Спиди“ АД
е акционерно дружество, чийто капитал е разделен между "Спиди груп“" АД (65,09%),
„ГеоПост“ С.А. (24,81%) и множество физически и юридически лица (10,1%), установява
КЗК. „ГеоПост“ С.А. не упражнява контрол върху предприятия с регистрация в България,
е констатирала комисията.
24 часа, 17 ноември 2020

Още едно селище на мечтите се продава "на преоценка"
Селището на мечтите, както наричаха допреди десетина години проекта на пловдивската
фирма „Ди енд Ди Вилидж” ООД, която завърши безславно своя устрем към успеха, се
продава за 3 163 600 лева. Три терена заедно с изградените върху тях десетки самостоятелни
къщи и апартаменти, от 25 ноември ще се предлагат на търг от синдика на обявеното в
несъстоятелност дружество Радослав Тонев (след съдебна сага, която приключи на 17
февруари 2015 година). Атрактивната визия на вилното селище в пловдивското село
Марково, която през 2009 г. дори получи номинация за най-добър планински проект, не
успя за помогне на инвеститорите от „Ди енд Ди Вилидж” ООД, собственост на Мирослав
Язов и Шимон Сарфати , да финализират успешно начинанието си. Проектът им
"катастрофира" в блатото на неразплатените дългове. Това стана още през 2012 г., когато
почина двигателят на проекта – известният в миналото строителен предприемач Димитър
Язов.
Банкеръ, 17 ноември 2020

Каролев и Чоролеев предложени за ликвидатори на Прайм Пропърти БГ
Миноритарни акционери с над 5% дял са предложили нови ликвидатори на „Прайм
Пропърти БГ“ АДСИЦ, показва обновената покана за общото събрание на акционерите на
23 ноември 2020 г. Поканата е обявена чрез „Българска фондова борса“ АД. В точка 6 от
дневния ред е предложено Сава Стоянов Чоролеев да бъде избран за ликвидатор.
Предложението е внесено от „Ес Ви Ес“ АД, което е собственик на над 5% от капитала.
Досега в тази точка като ликвидатор беше предложен Петър Николаев Сяров. В точка 10
акционерът „Дит Хотели“ ООД предлага за ликвидатори Светослав Иванов Кьосев и
Владимир Асенов Каролев като тандем. Владимир Каролев е бил член на Съвета на
директорите на „Победа“ АД от 1999 г. до 2009 г., пише в материалите към дневния ред.
„Победа“ АД е основен акционер в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
investor.bg, 16 ноември 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Регистрираната месечна безработица в България
бележи едва забележим спад през октомври, но остава
по-висока в сравнение със същия период на 2019 г. По
данни на Агенцията по заетостта тя е на равнище от
6.9%. Това означава 0.3 процентни пункта понижение
спрямо септември и 1.3 процентни пункта увеличение
спрямо миналия октомври. През миналия месец в
бюрата по труда са се регистрирали нови 33 410 души,
с което общият им брой вече е 227 909 души. Това е с
8149 по-малко от септември, но с 45 380 лица повече
спрямо октомври 2019 г. През десетия месец на 2020 г.
работа са започнали 23 045 човека. В сравнение с
предходния октомври, когато пазарът на труда беше
спокоен, това е ръст от 31.2% на годишна база. 420 от
търсещите работа пенсионери, учащи и заети също са
намерили ново работно място. От започналите работа
82.4% са устроени в реалната икономика, като от тях
най-много са наети в сектора на преработващата
промишленост – 24.5% от всички започнали работа,
следвани от търговия – с 15%, хотелиерство и
ресторантьорство – 9.5%, държавно управление –
5.9%, строителство – 5.3%.
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Сега, 18 ноември 2020
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Преки чужди инвестиции 729.5 млн. евро са влезли в
страната ни през първите девет месеца на годината,
показва статистиката на БНБ. Обемът им е с 327 млн.
евро или 30% по-малко от същия период на миналата
година. Според данните на централната банка в края
на септември в икономиката ни са привлечени 1.225
млрд. евро чужди капитали под формата на заеми.
Основно тази значима сума се дължи на
финализираната през лятото поредна продажба на БТК
(Виваком), която бе купена от медийната група United
Group със сръбска собственост и мажоритарен
акционер лондонският фонд BC Partners. Сделката с
БТК е причина и за отчетения отлив на дялов капитал
от страната - за първите 9 месеца на годината това са
935.7 млн. евро. За същия период данните на БНБ
показват, че чуждите инвеститори са реинвестирали
439.7 млн. евро от печалбата си, което е с близо 100
млн. евро по-малко отпреди година.

18.11.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.64604 BGN
1 GBP = 2.18321 BGN
Икономически показатели

септ'18

Чуждите инвестиции са с 30% по-малко от
миналогодишните

Безработица: 6.9%, октомври 2020
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През октомври цените са се повишили минимално
През октомври цените на стоките и услугите са се повишили с 0.6%, показват данните на
Националния статистически институт. Спрямо година по-рано повишението е с 0.8%. През
месеца най-много поскъпват облеклото и обувките - с 8.1%, и услугите в сектора
"Развлечение и култура" - с 6%. Цените в ресторантите и хотелите са останали непроменени,
а транспортът е поевтинял с 0.6%. При храните по-съществено са поскъпнали олиото - със
7.7%, чушките - със 7%, макаронените изделия - с 1.8%, оризът - с 2.7%, лукът - с 3.9%.
Поевтинели са цитрусите - с 6.5%, свинското - с 1.1%, каймата - с 1.9%, ябълките - със 7.6%,
зелето - с 9.1%. При нехранителните продукти повече поскъпват за месец облеклото - със
7.2%, обувките - с 10.1%, метанът - с 2%, почистващите и дезинфекциращите препарати - с
1.7%, централното газоснабдяване - с 5.6%. Поевтинели през октомври са хладилниците - с
1.5%, пералните - с 0.7%, застраховките за дома - с 2%, мобилните телефони - с 2.4%.
Лекарските и стоматологичните услуги, както и лекарствата поскъпват с 0.1%.
Дневник, 17 ноември 2020

Българската икономика се свива с 5,2% през третото тримесечие
Както се очакваше, пандемията продължава да оставя трайни следи върху икономическите
показатели на България, но въпреки това страната остава сравнително пощадена. Найважният индикатор - за брутния вътрешен продукт (БВП), отчита спад от 5,2 на сто през
третото тримесечие на годишна база според сезонно изгладените данни, публикувани от
НСИ. Това е втори пореден тримесечен спад, след като причинената от коронавируса криза
удари икономиката. На тримесечна база БВП на страната нарасна с 4,3%, като се възстанови
от рекордното свиване с 10,1% през предходния период. Крайното потребление регистрира
положителен икономически ръст от 9,3%, докато бруто образуването на основен капитал
отчита спад от 5,7% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на
предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с
22,3%, а вносът на стоки и услуги - с 3,4%. Статистиката отчита, че през третото тримесечие
БВП в номинално изражение достига 31,216 млрд. лева.
investor.bg, 16 ноември 2020

Слабо повишение на заетостта през септември
През септември е отчетен ръст на наетите работници в страната с 9.2 хил., или с 0.4%
спрямо юни, като достигат 2.25 милиона. Това става ясно от представените предварителни
данни на Националния статистически институт. Спрямо второто тримесечие на годината
най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и
развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“ - с по 2.4%. В секторите
„Образование“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ - с по 1.6%. Най-голямо спад е регистриран в дейностите „Селско,
горско и рибно стопанство“ - с 1.5%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 1.0%. В
структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на
наетите в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети“ - съответно 20.9 и 17.1%.
Банкеръ, 13 ноември 2020

Чиновническите възнаграждения надуха средната заплата до 1373 лв.
Увеличението на възнагражденията на държавните чиновници и работещите на първа
линия в борбата с COVID-19 надуха средната заплата през третото тримесечие до 1 373 лв.
Спрямо предните три месеца ръстът е почти 3%, а спрямо същия период на миналата година
- с 10%. Най-голямо е годишното увеличение на възнагражденията в икономическите
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 46 (433) / 19 ноември 2020

Камара на професионалните оценители

дейност „Операции с недвижими имоти“ - с 24.1%, „Държавно управление“ - с 20.2%, и
„Образование“ - с 14.7%, показват данните на НСИ. В държавното управление средната
заплата вече е 1674 лв., а преди година е била 1393 лв. В образованието тя става 1424 лв.
при 1242 лв. година преди това. Расте и средното възнаграждение в здравеопазването - от
1284 на 1439 лв. След като ресторантьортьорите приеха да вдигнат на 800 лв. минималния
осигурителен доход от 1 юли средната заплата в сектора през третото тримесечие е
нараснала до 890 лв., а година преди това е била 782 лв.
Сега, 13 ноември 2020

Износът към ЕС нараства за първи път от февруари
Продажбите на български стоки в ЕС нарастват с 2.4% на годишна база през септември,
показват предварителните данни на националната статистика. Това е първо увеличение за
износа към страните, членки на съюза, от февруари насам, но откъде идва повишението ще
стане ясно след месец с публикуването на подробната разбивка. Растежът към ЕС през
септември обаче не е достатъчен, за да компенсира спад от 9% към трети страни и така
общият износ намалява с 1.8% на годишна база. За тримесечието общият спад е с 9.1%. От
началото на годината България е изнесла стоки за малко над 40 млрд. лв., което е с 3.3 млрд.
под нивото до края на деветмесечието на миналата година. Минусът за вноса е още поголям - 5 млрд. лв. до 43.1 млрд. лв. за периода януари-септември. През третото тримесечие
износът на България към трети страни намалява със 17.8% до 4.48 млрд. лв. спрямо същия
период на 2019 г. Понижението се дължи почти изцяло на по-слабите продажби на горива,
чиято сума остава под една трета от миналогодишните 1.1 млрд. лв. за юли-септември.
Капитал, 13 ноември 2020

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

Предприятие
ОМВ България ООД
Шел България ЕАД
НИС Петрол ЕООД
Товарни превози АД
Лада Груп ЕООД
Геотерм АД
Загора ойл ООД
Рих ООД
Тимшел ООД
Комфортстрой ЕООД

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

Общо активи,
(хил. лв.)
2018
2019
282 842
286 289
232 204
254 881
154 431
151 196
11 820
13 543
4 628
4 304
4 148
4 172
2 637
2 601
2 124
2 293
1 596
1 971
1 695
1 874

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

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

311 781.65

Standard

1 026 055.08

АДСИЦ

483 889.40

Регулиран пазар общо

1 878 581.91

BGREIT: 16.10.2020 – 17.11.2020

17.11

13.11

15.11

09.11

11.11

03.11

05.11

07.11

30.10

01.11

26.10

28.10

20.10

22.10

24.10

16.10

18.10

138.0
137.0
136.0
135.0
134.0
133.0
132.0
131.0
130.0
129.0
128.0
127.0

BGBX40: 16.10.2020 – 17.11.2020
99.0
98.5

98.0
97.5

97.0
17.11

13.11

15.11

11.11

07.11

09.11

03.11

05.11

30.10

01.11

28.10

24.10

26.10

20.10

22.10

96.5

16.10

Пазарът за растеж на малки и средни предприятия
BEAM може да донесе печалби в пъти на инвеститорите,
а не в проценти, ако компаниите са подбрани правилно
с потенциал за растеж. Рискът там обаче ще бъде повисок. Това мнение изрази в предаването „Бизнес старт“
на Bloomberg TV Bulgaria доц. д-р Маню Моравенов,
изпълнителен директор на Българска фондова борса.
Според него пазарът BEAM, на който малкият и
средният бизнес може да набира до 3 млн. евро капитал
по облекчени процедури, е една добра алтернатива за
достъп до капиталовите пазари. По думите на д-р
Моравенов този пазар е още едно допълнително
средство и за разлика от стандартния регулиран пазар,
който обикновено изисква задължително компанията да
мине изляло към финансиране през публичния сектор и
публичното предлагане, пазарът ВЕАМ само разширява
възможностите. Чрез него се търси капитал под формата
на частни инвестиции, но е алтернатива, която
увеличава повече до два пъти достъпа до капитали на
институционални инвеститори и изобщо до всички
инвеститори на борсата. Д-р Моравенов посочи, че
когато една компания се финансира чрез рискови
инвеститори, частен капитал, то тя е ангажирана да
отговори на техните изисквания, докато пазарът BEAM
дава възможност за достъп до пасивни инвеститори,
които не искат контрол над компанията, а само
доходност, затова разчитат на доброто управление на
мениджмънта.

БФБ-София
Седмичен оборот
09 - 13 ноември 2020 г.
Пазар

18.10

Маню Моравенов: Пазарът BEAM може да
донесе печалби в пъти за инвеститорите

SOFIX: 16.10.2020 – 17.11.2020
432.0
430.0

investor.bg, 13 ноември 2020

Какво се случи на БФБ от началото на
пандемията?

428.0
426.0

424.0
422.0
420.0
418.0
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Водещият индекс на Българската фондова борса SOFIX
в момента се намира на ниво, което е с около 22% под
това от началото на месец март, когато избухна
пандемията от COVID-19 у нас. Спрямо върха за 2020 г.
от 585.73 пункта, достигнат на 21 януари, българският бенчмарк бележи понижение от 27.3
на сто. За разлика от американските борсови индекси, които успяха изцяло да се
възстановят от разпродажбите през февруари и март, и дори успяха да отбележат нови
исторически рекорди, по-голямата част от европейските капиталови пазари не достигнаха
нивата от началото на годината. Германският DAX 30 към момента се търгува с 9.5% под
върха от 9 февруари, френският CAC40 бележи спад от 18.6% за същия период, а
британският FTSE 100 се понижава с 20.5 на сто.
Представянето на българските борсови индекси не е много по-различно като траектория от
това на техните аналози в Западна Европа. Нещо повече - широкият индекс на БФБ BG40
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бележи спад от 13.6% от началото на февруари, което е доста по-умерен спад, в сравнение
с някои от останалите европейски индикатори. И докато индексите бележат спад от
началото на пандемията, изтъргуваните обеми на българския капиталов пазар отчитат
сериозно увеличение. Общият оборот на регулиран пазар за периода от януари до октомври
се повишава с над 20% спрямо съответния период на 2019 г., като достига 254.2 милиона
лева. Най-силен ръст се наблюдава през месеците април (над два пъти), юни (2.7 пъти) и
юли (близо три пъти). Същото важи и за броя на извършените сделки, като при тях
увеличението в първите десет месеца на годината спрямо 2019 е с цели 43.8% - до 49 571.
През март и април броят на трансакциите е регистрирал ръст от над два пъти спрямо
миналата година.
Големият въпрос е дали тенденцията към повишаване на ликвидността ще може да се запази
в дългосрочен план и да се превърне в двигател на възстановяването на пазара след
разпродажбите през 2020 г. Една от добрите новини на българския капиталов пазар беше
свързана с IPO-то на Eleven Capital, което беше осъществено в разгара на първата вълна на
пандемията от COVID-19 и показа, че въпреки негативните външни фактори, на борсата ни
има "глад" за нови компании. Инвестиционният фонд успя да набере над 2 милиона лева.
Ето какво следва за акциите и златото в следващите години
Смята се, че Стенли Дракънмилър скъсява щатския долар и вярва, че победа за демократите
на предстоящите избори може да навреди на акциите в дългосрочен план. Бюлетинът на
БФБ-София за третото тримесечие на тази година показа, че няма кой знае какви
размествания в класацията на 10-те водещи компании по пазарна капитализация, в
сравнение с периода от април до юни. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД
остава лидер с 1.09 милиарда лева, а на второ и трето място са съответно ЧЕЗ Разпределение
България АД (424.16 млн. лв.) и Софарма АД (423.27 млн. лв.). Топ 10 се попълва от Градус
АД (338.62 млн. лв.), Еврохолд България АД (320 млн. лв.), Спиди АД (309.21 млн. лв.),
Първа инвестиционна банка АД (281.77 млн. лв.), Велграф Асет Мениджмънт (280.06 млн.
лв.), Холдинг Варна АД (256.84 млн. лв.) и Химимпорт АД (227.66 млн. лв.).
В заключение, ако трябва да обобщим, 2020 донесе на Българската фондова борса цял
"букет" от предизвикателства и негативни фактори, свързани с пандемията и
предизвиканата от нея икономическа криза, но в същото време не липсваха и добри новини.
Едната от тях е, че в последните десет месеца българският капиталов пазар до голяма степен
си върна корелацията със западноевропейските борси. А втората е, че въпреки
разпродажбите през пролетта, изтъргуваният оборот и броят на сделките останаха доста повисоки, в сравнение с нивата от предходната година. Дали обаче тази тенденция ще бъде
"капитализирана" от инвеститорите на БФБ и в рамките на предстоящото (да се надяваме
скорошно) възстановяване, предстои да разберем.
profit.bg, 06 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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ИНВЕСТИЦИИ

„Нестле
България“
роботизира
фабриката си в София с 12.5 млн. лв.
Нестле България“ инвестира общо 23 млн. лв.
през тази година за подобряване и
модернизиране на фабриката си в София.
Плановете на дружеството бяха оповестени
още през лятото и въпреки пандемията те не са
си променили. Компанията представи новата си
роботизирана поточна линия за опаковане на
продукцията, която ще позволи производството
във фабриката да бъде по-бързо и ефективно.
Инвестицията в нея е в размер на 12.5 млн. лв.
Иновацията помага много за ефективното
производство на 2.5 милиона барчета KitKat на
ден. Линията беше представена на онлайн
събитие заради ограниченията във връзка с
Covid-19. Близо 10 млн. лв. тази година са
вложени в технологии за развитие на нови
продукти, 600 хил. лв. за подобряване на
системите за автоматизация, малко над 1 млн.
лв. - в подобряване на качеството и за
повишаване на безопасността на служителите.
economic.bg, 18 ноември 2020

ГЕРБ предлага отпадане на сделките
за студен резерв
В миналото остава практиката държавата да
плаща за т. нар. студен резерв, който
подсигурява електроенергийната мрежа на
страната в случай на сериозен срив. Поне това
предвиждат промени в Закона за енергетиката,
предложени от депутати от ГЕРБ. Студеният
резерв – иначе казано, поддържането на
неработещи мощности в ТЕЦ-овете, които да се
задействат при недостиг на еленергия, стана
гореща тема в публичното пространство през
лятото. Тогава се разбра, че сред бизнесмените,
които печелят договори с държавата, за да
поддържат такива мощности, е почетният
председател на ДПС Ахмед Доган. През 2018 г.
той стана мажоритарен собственик в ТЕЦ
"Варна", а впоследствие централата получи
милиони левове от хазната за студен резерв.
Сега, 16 ноември 2020

Дигитален хъб ще помага
българските износители

на

Министерството на икономиката със
съдействието на българския бизнес и
търговските аташета зад граница имат
идея за създаване на дигитален
експортен хъб като подкрепа на
българския износ, който е най-засегнат
от
епидемиологичната
криза.
Министърът на икономиката обещал
тази идея да се реализира в най-кратки
срокове.
Сега, 17 ноември 2020

Пътната агенция сключи договор за 57
млн. лв. за нов северен обход на Бургас
Новия северен обход на Бургас, който ще
е пряка връзка от магистрала "Тракия"
към летището и курортите Поморие,
Несебър и Слънчев бряг, ще се изгражда
от "Пътстрой Бургас", която е
собственост
на
"Хидрострой"
с
мажоритарен акционер Велико Желев.
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)
подписала договор с изпълнителя още на
21 октомври, като вече е изтекъл срокът
за обжалване. Стойността на поръчката е
47.5 млн. лв. без ДДС, или 57 млн. лв. с
ДДС. Срокът за изпълнение е 18 месеца.
Капитал, 17 ноември 2020

На пазара на логистични площи
доминират проекти за собствено
ползване или по поръчка
Интересът на инвеститорите - и
български, и чуждестранни, към покупка
или наемане на индустриални имоти у
нас остава зареден с енергия, поне в
някои от сегментите на пазара на
недвижими
имоти.
Пазарът
на
индустриални имоти отбелязва висока
наемна активност и значителен обем
площи
в
строеж
през
третото
тримесечие, отбелязва консултантската
компания Cushman & Wakefield Forton.
Банкеръ, 12 ноември 2020
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Нaд 35 компании развиват бизнес в "Индycтpиaлeн и лoгиcтичeн пapĸ Бypгac"
"Индycтpиaлeн и лoгиcтичeн пapĸ - Бypгac" АД e един от най-атрактивни проекти, който
пpивличa инвecтитopитe в мopcĸия град. Площта на зоната вече е почти изцяло запълнена,
като има договори c над 35 компании, които проявяват интерес към развитие на бизнес
проектите си тук. Индустриалният пapĸ e насочен основно към нyждитe на мaлĸия и
средния бизнес. В "Индустриален и логистичен парк - Бургас" беше изградена нова улица,
локално платно, което осигурява пряк достъп до два свободни парцела в Промишлена зона
"Север". Новата пътна отсечка е успоредна на ул. "Крайезерна", а общата й дължина е около
600 метра, съобщиха от община Бургас. Улицата носи името "Бургаско езеро", като това се
превръща вече в традиция, тъй като всички нови улици в парка носят имена на езера. Тя
дава възможност за усвояване на последните свободни парцели, разположени във
вътрешността на територията.
Банкеръ, 16 ноември 2020

ЕСО планира умна енергийна мрежа за половин милиард
Проект за дигитална трансформация на държавния "Електроенергиен системен оператор"
(ЕСО) и "поумняване" на електропреносната мрежа за 511 млн. лв. е включило българското
правителство в Плана си за възстановяване и устойчивост за финансиране от едноименния
фонд на ЕК по линия на Зелената сделка. Проектът е бил обсъден в четвъртък онлайн със
заинтересовани лица, съобщиха от Министерството на енергетиката. Инвестициите,
надхвърлящи половин милиард, се равняват на вложенията, които ЕСО прави за пет години.
В такъв период е предвидена и реализацията на проекта - до 2026 г. Средствата в него са за
модернизацията на енергийната ни мрежа, така че тя да стане по-гъвкава за управление
предвид очаквания ръст на възобновяеми енергийни източници, заради изискванията за
сериозно намаляване на парниковите газове.
Медия Пул, 13 ноември 2020

Инвестиция сертификат клас „А“ отваря 200 работни места в Пловдив
Пловдив е център на най-голямата индустриална зона в България. За първи път в рамките
на града има инвестиция със сертификат клас „А“, която ще открие 200 нови работни места
във високотехнологичен завод за медицинско оборудване, похвали се кметът Здравко
Димитров. В съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите са отпуснати 1 млн.
лева за подобряване на инфраструктурата и облагородяване на зоната, в която е новия завод.
Администрацията се е адаптирала към работа в условията на Ковид-19 през тази година.
Пловдив се развива и разраства, предлага възможности за работа и бизнес. Но заедно с това
има проблеми с трафика, презастрояването, липса на места за паркиране, замърсяване на
въздуха, недостиг на детски градини и ясли. За решаването им е изготвена инфраструктурна
програма, в която са заложени проекти за над 500 млн. лева.
Банкеръ, 12 ноември 2020

България проучва внос на газ от Израел
С внос на газ от Израел страната ни продължава да разширява диверсификацията на
доставки на синьо гориво. България ще проучва възможностите за бъдещи доставки на
природен газ от Израел. Това реши правителството, като прие да се създаде съвместна
работна група между България и Израел, която ще разглежда въпросите от взаимен интерес
в областта на енергетиката.
Труд, 12 ноември 2020
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W, V или K – как да опишем икономиката след COVID-19
Резкият V-образен отскок на икономиката след първата блокада по време на пандемията
вече изглежда като „W“. Това са две от безбройните букви и знаци, които икономистите
използват, за да опишат перспективите за един свят, обърнат с главата надолу от COVID 19. Понастоящем глобалните случаи на коронавирус надхвърлят 50 милиона, но
обнадеждаващите новини за експерименталната ваксина на Pfizer може да променят играта
за световния растеж. Ето и някои форми, използвани за описване на перспективата през
извънредни времена, обединени в анализ на Reuters.
„W”
Двойният спад и растеж се разглежда като вероятния сценарий за големи икономики като
САЩ и Европа, много от които са изправени пред нова COVID вълна и ограничения на
активността. Тази траектория е уловена от „W“ форма, като до голяма степен замества
отскока с форма на „U“, прогнозиран от някои по-рано тази година. Например растежът на
еврозоната през третото тримесечие, движен от отварянето на икономиките, се очаква да се
превърне в ново свиване през четвъртото тримесечие. Вторият спад обаче трябва да е поплитък от първия, тъй като ограниченията са по-леки, а потребителите и фирмите – поподготвени.
„V“
Ако ваксината бъде пусната по-рано от очакваното, прогнозите за V-образен икономически
скок могат да се върнат. Траекторията „V“ остава възможност за Азия, която не е засегната
толкова силно от втората вълна на коронавирус. За потвърждение – според Международния
валутен фонд Китай ще бъде единствената голяма икономика, която ще се нарасне тази
година. Прогнозата е за увеличение с 1.9% през 2020 г. и с 8.2% през 2021 г.
Корен квадратен „√“
Математическият знак за корен квадратен показва спад, последван от възстановяване, което
след това спира. Знакът има за цел да илюстрира, че подновените блокади могат да
ограничат растежа, но не е задължително да доведат до спад.
„μ“
Ако растежът на еврозоната се свие по-сериозно от моментните опасения, възстановяването
може да приеме формата на гръцката буква „μ“ – перспектива, която е малко по-сурова от
двойния спад, познат като „W“. Икономиката се разшири с 12.7% през периода юлисептември, след като през предходното тримесечие се сви 11.8%. Това по-голямо от
очакваното отскачане трябва да повдигне средния растеж за 2020 г. и 2021 г., като замъгли
въздействието на всяко свиване през четвъртото тримесечие. Жил Моек, главен икономист
в Axa Investment Managers, очаква 4-5% шок за БВП на зоната за четвъртото тримесечие,
като общият спад за тази година ще бъде около 8%. „Но това все пак ще бъде много
специална форма на „W“ траекторията, тъй като вторият ръст ще бъде значително по-слаб
от първия“, каза Moeк.
„К“
Друга разглеждана форма е „K“, при която секторите поемат различни пътища. При този
сценарий някои предприятия като производството рязко отскачат, тъй като ограниченията
намаляват, докато други – като фирмите в сектора на услугите – се борят за оцеляване,
докато не бъде създадена ваксина. Това означава, че ще има сектори, които процъфтяват от
блокадите и такива, които ще са под натиск. Най-заплашени са бизнесите в сферите
пътувания, развлечения и авиация.
economic.bg, 13 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 ПРОДАЖБИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ
КОГА: 20 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: София

 "ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРОБЛЕМИ"

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ

КОГА: 26 ноември 2020, 13:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Online

 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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