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Полска компания влиза в сектора на застраховането у
нас. "Унилинк" С.А. е уведомила Комисията за защита
на конкуренцията за намерението си да осъществи
концентрация
посредством
придобиване
на
едноличен пряк контрол върху "Ай енд Джи
Иншурънс Брокерс“ ООД, съобщиха от регулатора.
"Унилинк" С.А. е застрахователен брокер и
посредник, опериращ изцяло на територията на
Полша. Фирмата предлага услуги по посредничество
при сключването на застрахователни договори в
областта на автомобилни и имуществени застраховки,
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Полският застраховател "Унилинк" С.А.
иска да купи "Ай енд Джи Иншурънс
Брокерс“
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Капитал, 23 ноември 2020
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През последните три години най-големият
телевизионен оператор в България "Булсатком"
премина през толкова структурни и дългови
трансформации, че поредното движение сред
инвеститорите и управлението на компанията не би
трябвало да прави впечатление на много хора.
Навлизането на фонда Integral Venture Partners и
назначаването на новия изпълнителен директор
Станислав Георгиев тази година са поредният нов
епизод в историята на групата, като целта е в
последната серия оздравелият бизнес да се продаде. В
началото на ноември Integral Venture Partners обяви,
че прави стратегическа инвестиция в "Булсатком",
като се включва "в капиталовата структура на
компанията". Сделката не е видима в Търговския
регистър заради сложната структура на собственост
на оператора. Едноличен собственик на "Булсатком"
от години е базираното в Лондон дружество Bulsatcom
Investment Limited, а негова шапка е създаденото в
края на миналата година също британско Bulsatcom
UK Holdco Ltd. То държи акциите на всички
инвеститори, част от които са бивши кредитори на
оператора.

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

2018'Q2

Новият инвеститор в "Булсатком"

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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както и здравни и животозастраховки. "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД е водещ
застрахователен брокер на българския пазар.
Банкеръ, 20 ноември 2020

Собственикът на летния сарай на Доган загуби дело срещу община Бургас
Административният съд в Бургас е оставил без разглеждане жалба на фирма, която е
собственик на имението на Ахмед Доган в Росенец. "Хермес солар" ООД атакува в съда
отмяната на решението на общинския съвет, с което бе възстановено старото положение и
пътят, който бе станал частен и обслужваше само летния сарай, отново бе преобразуван в
общински. Общинският съвет взе спорното решение през април. То е под номер 41.
Второто, с което го отмени, е от юли. То дойде, след като първоначалното решение и
ограниченият достъп до плажа в парк "Росенец" отключи протестите срещу правителството
и главния прокурор. "Хермес солар" ООД обжалва решението от юли заедно със
"Стрейтлайн" ЕАД. Второто дружество притежава съседен имот. Те атакуват оттеглянето
на подточки 2,3 и 4 от решение 41 от април. Съдия Яна Колева обаче приема жалбата им за
недопустима. Тя обяснява, че обжалваният акт на общината се отнася само за подточка 1,
но не и за 2, 3 и 4.
Сега, 19 ноември 2020

Новият собственик на "И Ар Джи" поиска да купи дяловете на останалите
акционери
„Велграф Асет Мениджмънт“ АД, в качеството си на нов мажоритарен собственик на „И
Ар Джи Капитал“ 3, отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите
акционери на дружеството, става ясно от съобщение, публикувано чрез Бюлетин investor.bg.
Акционерното дружество придоби основния пакет акции в един ден, в който мина близо
80% от капитала на „И Ар Джи Капитал“ - 29 октомври. Сега новият собственик,
изпълнявайки своето законово задължение, иска контрол върху всички акции, като е
предложил да закупи дяловете на останалите акционери на цена от 4,3 лв. за лот. „Велграф
Асет Мениджмънт“ притежава пряко 1 667 360 броя акции, или 79,4% от капитала на „И Ар
Джи Капитал 3“, и иска да придобие останалите 432 640 броя акции, представляващи 20,6%
от капитала. Търговият предложител не възнамерява да поиска отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, става ясно от
уведомлението.
investor.bg, 19 ноември 2020

Известен масон губи офис сградата си заради борчове на свързани фирми
Частен съдебен изпълнител обяви търг за административната сграда на „Корпорация
металпласт“ АД. Крайната мярка е наложена заради дългове на мажоритарния собственик
Николай Деведжиев към банки. Имотът се намира в район Южен Юг- 015А, в местността
Гуджуците. Представлява триетажна постройка с луксозно обзавеждане, ведомствен
бюфет, складова база, като застроената площ е 252 кв.м. Първоначалната цена, от която ще
започне наддаването, е 368 000 лв., което е 80% от стойността на имота. Върху него има
наложена ипотека и възбрана. Справка в ДАКСИ показва, че „Корпорация металпласт“ АД,
която е със съдебна регистрация за производствена, търговска и транспортна дейност с
полимери, както и рециклиране на сортирани отпадъци, няма регистрация по ДДС. В
декларация към Националния статистически институт е отбелязано, че за 2017 г. фирмата
не е осъществяла дейност.
Марица, 19 ноември 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Депозитите и кредитите на домакинствата
продължават да нарастват и през октомври През
октомври
2020
година
депозитите
на
неправителствения сектор в българската банкова
система са в размер на 90,455 млрд. лева (81,5% от
прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с
8,7% след растеж с 9% месец по-рано (през септември
2020-та), показват данни на Българската народна банка
(БНБ). Депозитите на нефинансовите предприятия
през октомври са в размер на 28,239 млрд. лева (25,4%
от БВП), нараствайки на годишна база с 9,4% след
тяхно повишение с 12,4% през предходния месец. В
същото
време
депозитите
на
финансовите
предприятия нарастват с 4,8% на годишна база след
понижение с 0,6% през септември и достигат през
десетия месец на годината 3,347 млрд. лева (3% от
БВП). В края на октомври депозитите на
домакинствата и НТООД (Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата) са в размер на 58,869
млрд. лева (53% от БВП), като се повишават на
годишна база със 8,6% след растеж със 7,9% през
септември.
econ.bg, 25 ноември 2020

25.11.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.64840 BGN
1 GBP = 2.19727 BGN
Икономически показатели
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Заради пандемията от коронавируса индексите на
оборота в услугите продължават се движат
разнопосочно по сектори и през третото тримесечие на
годината, както на годишна, така и на тримесечна база.
През третото тримесечие на годината общият индекс
на календарно изгладените данни на оборота в сектор
„Транспорт, складиране и пощи“ е с 13,9% под
равнището на същото тримесечие на 2019 година. Найголям спад е регистриран при „Въздушен транспорт“ със 75,1%, и „Воден транспорт“ - с 34,7%. Увеличение
се наблюдава само при „Пощенски и куриерски
услуги“ - с 19,4%. Общият индекс на оборота за сектор
„Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 10% повисок през третото тримесечие на 2020 г. на годишна
база. Най-съществено нарастване се наблюдава при
„Далекосъобщения“ - с 24,7%.
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Ръст на оборотите в куриерските услуги с
20%

Безработица: 6.9%, октомври 2020
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Банкеръ, 24 ноември 2020
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Средният осигурителен доход за септември е 1081,73 лева
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход
за страната за месец септември 2020 г. е 1081,73 лв. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020
г. е 1045,93 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения
период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври
2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване
24 часа, 20 ноември 2020

Лошите кредити при фирмите за бързи заеми растат с 14.3%
Проблемът с обслужването на кредитните задължения ще се взриви с пълна сила, ако не до
края на 2020-а, то със сигурност през първата половина на 2021-а. Един от сигналите за това
може да се види в данните за фирмите, специализирани в кредитиране, за деветте месеца на
2020-а. Там се посочва, че необслужваните заеми, дадени от тези фирми за една година, са
222.6 млн. лева, или 7.43% от всички предоставени заеми. Като процент това не е чак
толкова много, като се има предвид, че по дефиниция фирмите, специализирани в
кредитиране, работят с клиенти, които трудно могат да отговорят на изискванията на
банките за платежоспособност, доказани доходи и обезпечения.
Money.bg, 19 ноември 2020

Чуждите инвестиции са с 30% по-малко от миналогодишните
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.
Сега, 18 ноември 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на хранителни продукти",
по Общо приходи за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Олива АД
АДМ Разград ЕАД
Папас Олио АД
Кооперация Симид 1000
Захарни заводи АД
Хебър ЕАД
Компас ЕООД
Фаустина Груп ЕООД
Нухелт АД
Сладоледена фабрика ЕООД

Град
Кнежа
Разград
Ямбол
Пловдив
Горна Оряховица
Пловдив
Монтана
София
Пловдив
Велико Търново

Общо приходи,
(хил. лв.)
2018
2019
548 439
725 739
556 747
525 047
394 193
403 569
52 443
63 829
65 189
63 080
35 726
41 857
30 379
38 341
31 097
24 964
14 603
23 636
14 635
22 871

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

Моравенов: Ниската ликвидност на БФБ не
е оправдание за дългосрочните инвеститори

БФБ-София
Седмичен оборот
16 - 20 ноември 2020 г.
Пазар

В тези трудни и сложни времена, в които е почти
Оборот (лв.)
невъзможно да се прогнозира реалното въздействие на
Основен пазар
пандемията върху бизнеса, е много важно да се работи
Premium
366 718.31
по всички направления за подпомагането на бизнеса.
Standard
1 476 144.69
Капиталовият пазар има ключова роля, защото банките
АДСИЦ
3 305 035.86
вече изчерпват своята роля. Около това мнение се
Регулиран пазар обединиха участниците по време на финансов форум,
6 569 410.21
общо
организиран от списание "Мениджър". „Важно да има
добри банкови стимули, но в крайна сметка това е
BGREIT: 23.10.2020 – 24.11.2020
заемен капитал и той трябва да се връща, а банките не
могат да финансират до безкрайност. В един момент има
нужда от дялово инвестиране и Българска фондова
борса работи изключително много за директен достъп на
бизнеса до пазара с партньорство с ключови институции
с достъп до капитали, които могат да дадат тласък на
българския бизнес“, коментира изпълнителният
директор на БФБ Маню Моравенов. Банките са
преосмислили грешките си от предишната финансова
BGBX40: 23.10.2020 – 24.11.2020
криза и сега имат различен подход, смята Маню
99.0
Моравенов. Но днес това не е достатъчно. „България
98.5
като част от континентална Европа се финансира
98.0
97.5
традиционно през банки. При предишната криза в
97.0
началото на 2009 г. банките реагираха изключително
96.5
96.0
агресивно. Тогава те спряха рязко каквото и да било
кредитиране,
не
подадоха
ръка
на
своите
кредитополучатели, за да им помогнат да излязат от тази
SOFIX: 23.10.2020 – 24.11.2020
криза. Опитваха се да си съберат кредити, влезнаха в
една битка, от която никой не излезе печеливш. Сега
банките доста са се поучили и подават ръка на своите
кредитополучатели. Но трябва да се обърне внимание,
че освен дългово финансиране има и други
възможности. Сегашната криза има силно психическо
влияние, няма как да не доведе до тежка ситуация за
бизнеса. Но в такива ситуации винаги има възможности,
като преструктурирания, вливания и сливания с други
компании. Тепърва предстои да наблюдаваме подобни
неща, прогнозира Моравенов. По думите му тук идва ролята на фондовата борса,
независимо, че не е толкова ликвидна, защото при дългосрочни инвестиции ликвидността
не е толкова важна. Важно е една компания да може да нарасне, да достигне по-голям
мащаб, за да бъде влята в друга и т.н., даде пример той.
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investor.bg, 24 ноември 2020

Какво да очакваме от SOFIX през 2021 година?
Новините за нови блокировки от петък изпратиха родните индекси надолу. Но спадът им
бе относително ограничен, в рамките на под 1% и при изключително слаб търгуван обем в
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началото на борсовата сесия. Сега, с наближаването на края на годината инвеститорите се
чудат какъв може да е пътя на SOFIX през следващата година и какви може да се
позитивните катализатори, които да извадят индекса от неговата летаргия? Сега ще
разгледам няколко потенциални такива през 2021-ва година, които могат да направят
настроенията на фондовия ни пазар малко по-позитивни за инвеститорите.
Края на годината е традиционно добър момент за покупки на акции на БФБ
От историческа гледна точка, октомври и ноември са най-лошите месеци, в исторически
план, за индекса на сините чипове, със средни загуби от над 2% от създаването на
индикатора през далечната вече 2000-на година. И докато октомври направи изключение с
почти нулева промяна за SOFIX, то индекса е на път да приключи ноември със загуба от
1.9%, ако завърши при текущите си нива. Добрата новина за инвеститорите - следват два от
най-добри месеца в исторически план - декември (с приключване на годината за
институционалните инвеститори и вдигане на доходността) и януари, с традиционния
януарски ефект. Всъщност миналия декември бе изключително добър за индекса на сините
ни чипове, когато той добави близо 4% към стойността си, последван от добър януари с
ново повишение от 1.4%. Надеждите за началото на тази година са свързани с постепенно
излизане от блокировките и постепенно разпространение на ваксина, която да доведе до
ограничаване на разпространението на вируса и постепенно връщане на икономическия
живот към нормалното.
SOFIX разполага с доста "догонващ потенциал"
Ако погледнем към водещите европейски индекси, то нещата изглеждат така... Испанският
IBEX 35, проследяващ пазара на една от най-силно засегнатите от вируса страни се е
повишил с около 25% от дъното си през март. С около 50% се е повишил основният борсов
индекс и на друга силно засегната европейска икономика - френската. Близо 70% е нараснал
немският DAX от най-ниските си стойности и т.н. Дори чешкият основен индекс, на
страната от Източна Европа, изключително силно засегната от коронавируса, се е повишил
с около 30% от най-ниските си нива от средата на март... А къде е родният капиталов пазар?
Индексът на "сините чипове" SOFIX е добавил едва 5% към стойността си от най-ниските
си нива през март. В същото време позитивните новини за ваксина почти не му се отразиха
и той продължава да се търгува при ниски обеми и без съществен ръст след новините.
Наваксващият потенциал на пазара ни е видим с просто око, при това в среда на рекордни
депозити на населението, при минимални лихви и липса на съществени инвестиционни
алтернативи, ако погледнем към най-разбираемите и достъпни за българите - имоти.
Последните се търгуват при рекордните си нива от 2008-ма година, като кризата не само не
им се отрази негативно, но дори и може би повиши търсенето им и съответно цените им.
Разбира се, инвеститорите е добре да обмислят и другата страна на монетата - липсата на
обвързаност на пазара ни с останалите борси по света го правят ирационален и не особено
логичен и лесен за прогнозиране. Тоест предвид на ниската му ликвидност и слаба
отвореност, статуквото за слабото му представяне, спрямо останалите пазари, дори и при
стабилизиране на икономиката, може и да се запази. Това е един риск, който всички
потенциални инвеститори е добре да вземат предвид.
SOFIX стои добре от историческа гледна точка
Въпреки срива си по време на 2008-ма година, индексът SOFIX все още е носил средно 7.5%
доходност на година от своето създаване през 2000-та година (без да се отчитат изплатените
дивиденти). Пазарната капитализация на БФБ съотнесена към БВП на страната ни все още
е доста ниска - при ниво от около 25%, при над 100% за развитите страни. За инвеститорите
е важно откъде тръгва спадът. Всъщност индексът на сините чипове SOFIX стартира спада
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си, съпоставим с този в най-засегнатите страни от коронавируса, след понижение от 25% от
наскорошен връх (имайте предвид 2017-та година). (продължава)
infostock.bg, 24 ноември 2020

БФБ ще си сътрудничи с ООН за развитие на капиталовия и енергиен
пазар
Българска фондова борса (БФБ) е приета в Инициативата на ООН за устойчиви фондови
борси, съобщи борсовият оператор. Програмата цели да изследва как борсите, в
сътрудничество с инвеститори, компании, регулатори, политици и съответни
международни организации, могат да подобрят своето екологично, социално и
корпоративно управление, като насърчат устойчиви инвестиции, съобщиха от БФБ.
„Изцяло се ангажираме да постигнем целите за устойчиво развитие на българския
капиталов и енергиен пазар. В тясно сътрудничество, като използваме и задълбочения опит
на Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси, както и чрез последователните
действия, които сме предприели в тази посока, ние сме уверени в дългосрочния ни успех",
каза д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. Инициативата на ООН се
стреми към интегрирана програма за анализ на политиките в отделните държави, чрез
управлението на мрежа и форум за постигане на консенсус на много заинтересовани страни.
Програмата включва и предоставянето на техническа помощ и консултации. БФБ се
присъединява към над 90 фондови борси от целия свят, като се ангажира да позиционира
темите за устойчиво финансиране и енергетика сред вземащите решения в бизнеса и в
държавата. Борсата си поставя за цел да стане най-важният и обединяващ фактор по темите
за устойчиво финансиране и енергетика в България, както и да трансферира най-добрите
световни и европейски практики към всички участници на българските капиталов и
енергиен пазар. От борсата посочват, че с тази стъпка БФБ следва мисията за насърчаване
на отговорните инвестиции в устойчиво развитие и подобряване на резултатите по
отношение на екологично, социално и добро корпоративно управление в България.
investor.bg, 18 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

Северна Македония се отказва да
инвестира в АЕЦ "Белене"
Република Северна Македония временно се
отказва от инвестициите си в българската
атомна централа "Белене" и се насочва към
гръцката газова централа в Александруполис.
Това обяви в рамките на енергийния форум в
Скопие
изпълнителният
директор
на
държавната
електрическа
компания
"Електрани на Северна Македония" Васко
Ковачевски. Взетото решение Ковачевски
обяснява
с
аргумента,
че
гръцката
електроцентрала има по-добри перспективи да
бъде реализирана по-скоро от българския
проект за атомна електроцентрала. "От
българска страна досега няколко пъти имаше
закъснения и отлагания за "Белене", няма
никакви
изгледи
за
старт
на тази
електроцентрала и затова се фокусираме върху
други проекти, по-специално комбинираната
газова централа в индустриалната зона в
Александруполис, Гърция, която считаме за по
обещаваща и с повече шансове да бъде
реализирана в разумен срок."
expert.bg, 25 ноември 2020

"Деари фууд България" инвестира 3
млн. лв. в модернизиране на
мощности
"Деари фууд България" инвестира 3 млн. лв. в
модернизиране
на
млекопреработващите
мощности на компанията, разположени в
Севлиево. Първият етап е реализиран изцяло
със собствени средства, а вторият - със 70%
инвестиционен кредит, съобщи за "Капитал"
Огнян Ганев, мажоритарен собственик, който
отговаря за оперативната дейност и пазарите на
дружеството. Плюс 140 тона дневно "Деари
фууд България" е създадена през 2016 г., а през
2018 г. придобива предприятието и започва
обновяването му. Половината от инвестираната
сума е за високотехнологично оборудване за
подготовка на млечни напитки, емулсии,
плодови млека и сметани.
Капитал, 24 ноември 2020

Хипермаркети HIT стават HIT Max
Хипермаркети HIT - една от найизвестните и предпочитани верига
магазини в София, вече има ново име –
HIT Max. Паралелно с това, като част от
дългосрочната си стратегия за развитие,
екипът на HIT Мax ще продължи
постоянно да обогатява портфолиото си
от стоки.
investor.bg, 25 ноември 2020

Започна
изграждането
на
пречиствателна станция за питейни
води за 21 милиона лева в Шумен
ВиК-Шумен започна изграждането на
пречиствателната станция за питейни
води, на стойност 21 милиона лева,
съобщиха
от
пресцентъра
на
дружеството. Освен основите на
хлораторното помещение се извършват
дейности по новата административна
сграда, сградата за технологични
отпадъчни води и по колекторите за
дъждовни и технологични отработени
води; тече разчистване на зоните, в които
попадат останалите сгради, уточняват от
пресцентъра на ВиК-Шумен.
БТА, 25 ноември 2020

БДЖ разпродава резервни части за
електрически и дизелови мотрисни
влакове
Кабинетът даде съгласието си „БДЖПътнически превози" ЕООД да продаде
чрез пряко договаряне резервни части за
електрически и дизелови мотрисни
влакове, които се намират в складовете
на локомотивните депа в София и Горна
Оряховица. Продажбата на резервните
части ще се осъществи с компанията
„Алстом Транспорт" С.А., Румъния, с
която дружеството „БДЖ-Пътнически
превози" ЕООД има сключен договор за
основен ремонт и пет годишна
техническа поддръжка на мотрисните
влакове.
Банкеръ, 19 ноември 2020
Банкеръ, 12 ноември 2020
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Съдът отмени разпоредби в печалната наредба за касовите апарати
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от прословутата
Наредба № 18 касовите апарати и софтуера за управление на продажбите в търговките
обекти. Съдът обяви за нищожни разпоредби, свързани с регистрирането на софтуерите,
техническите изисквания за тях, както и изискванията към продажбите чрез електронен
магазин. Делото бе образувано по жалби на над 40 бизнес организации и фирми още преди
година. Те атакуваха опитите за свръхрегулация върху фирмите от страна на НАП, които
противоречат на българското и европейското законодателство, ограничават свободната
инициатива, увреждат конкуренцията и пораждат дискриминация. Най-спорният момент бе
задължителното одобрение от НАП на софтуерите за управление на продажбите - т.нар.
СУПТО, което заради неясни и прекалено сложни изисквания правеха преработката им
невъзможна или прекалено скъпа.
Сега, 23 ноември 2020

Активите на инвестиционните фондове у нас нараснаха с 20% за година
Към края на септември активите, управлявани от местните и чуждестранните
инвестиционни фондове с дейност в България, възлизат на 5,247 млрд. лева. Актуалната
статистика на Българската народна банка (БНБ) показва, че размерът им за една година се
увеличава с 20%, а за три месеца - с 12,2%. Като процент от БВП общият размер на активите
на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември е 4,7%. Година порано той е бил равен на 3,6% от БВП, а към края на второто тримесечие - на 4,2%. За една
година инвестиционните фондове са се увеличили със 179 броя и към 30 септември достигат
1275, като чуждестранните са повече със 183 броя, а местните са с четири по-малко.
Капитал, 23 ноември 2020

Над 23 млн. лв. са вложени в първия извън столицата технологичен парк
Първият извън столицата технологичен парк в страната ще бъде открит официално в
Габрово. Той е изграден в Техническия университет в града и включва в себе си общо 18
лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и
енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален
център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова
комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и
Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“,
финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 20142020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на
проекта Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи
системи и технологии“ е 23 569 719 лева.
Банкеръ, 23 ноември 2020

Фирма „Рудин“ ще строи стадион „Локомотив“ за 10 млн. лева
Само фирма "Рудин“ ООД е поканена да предостави декриптиращ ключ за ценовата си
оферта по поръчката за "Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската
спортна инфраструктура – Стадион "Локомотив“ – град Пловдив“, съобщиха от
пресцентъра на общината. Техническото предложение на тази фирма единствено отговаря
на всички изисквания, залегнали в поръчката и събира 50 точки от 60 възможни. Цената,
която са посочили от "Рудин“ ООД за строителните работи на стадион "Локомотив“ в
квартал "Лаута", е 9 986 846, 65 лева без ДДС.
Банкеръ, 20 ноември 2020
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ФНИБ тегли кредит от 41 млн. лв. за строителството на сградата в София
Тех Парк
"Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ сключи договор за инвестиционен банков
кредит с „Юробанк България“ АД в максимален размер до 41 млн. лв., предназначен за
финансиране изграждането на офис сграда в София Тех Парк. Това става ясно от съобщение
на дружеството, разпространено чрез БФБ –София. Сумата ще се усвоява на траншове.
Срокът на кредита е до ноември 2029 година, с гратисен период за главницата до март 2022
г. Дължимата лихва по кредита е 1,4% по времето на усвояване и 1,05% след това, но общо
не по-малко съответно от 2,4% по времето на усвояване и 2,05% след това. Това е вторият
договор за кредит, който дружеството сключва. Първият също бе подписан с „Юробанк
България“ АД за срок от 10 години и е в размер на 11 млн.лв. Предназначението на заема е
за финансиране строителството на последната офис сграда на Фонда на Околовръстното
шосе до Камбаните. В доклада си за дейността през деветмесечието дружеството съобщи,
че към края на септември строителството на сградата в София Тех Парк е на етап груб
строеж. Инвестираните към края на тримесечието средства са в размер на 30,5 млн. лв.
Припомняме, че през 2017г., след спечелване на търг организиран от София Тех Парк АД,
„Фонд за недвижими имоти България” придоби право на строеж в Зона 2 от застроителния
план на Научно-технологичния парк. Общата цена за придобиване на правото за строеж е
9,7 млн. лв.
investor.bg, 20 ноември 2020

С пари от “Струма” ще се дострои магистралата към Сърбия
32 км от магистрала “Европа”, чието изграждане започна с пари от бюджета, ще се
финансират от Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура 20142020”. Това реши правителството на заседанието си в сряда. Това е последният участък от
магистралата, която свързва София с ГКПП Калотина, частта, която в момента все още се
проектира. Със същото решение се намалява обхватът на лот 3.2 на магистрала “Струма”,
тоест на участъка през Кресненското дефиле. Вторият етап от него е включен в проекта на
програма “Транспортна свързаност” 2021-2027 г. Този участък вече започна да се изгражда
с пари от сегашната транспортна оперативна програма. Другите изменения в настоящата
оперативна програма засягат железопътния транспорт. Дейности по изграждане на жп
линията Елин Пелин - Костенец, най-трудният и скъп участък (над 1 млрд. лв.) от жп
коридора от София до Бургас, се отлагат за изпълнение в следващия програмен период
2021-2027 г. Поръчката, разделена на три части, беше обявена през 2017 г.
24 часа, 19 ноември 2020
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АНАЛИЗИ

Оформя ли се нов биткойн балон
Биткойн премина прага от 18 хил. долара и достигна най-високото си ниво от
декември 2017 г.
Биткойн върви към историческия си рекорд от 2017 г., след като цяла година не спира
устрема си нагоре. Този път няма предпоставки балонът да се спука, пише Reuters.
Въпреки това глобалната несигурност на финансовите пазари и не твърде широката
употреба на токена като разплащателно средство, биткойн все още далеч не е сигурен залог.
Има много разлики с това, което се случваше преди“, казва Лари Кермак, директор на
изследванията в компанията за криптовалути The Block.
„Сега цената расте стабилно, наблюдаваме много слабо участие на инвеститори на дребно,
а пазарите са много по-ликвидни и достъпни за институционални участници. Засега обаче
това определено не е сигурна инвестиция, тя продължава да е много рискована“, смята
Кермак.
В сряда биткойн премина прага от 18 хил. долара и достигна най-високото си ниво от
декември 2017 г., а от началото на годината ръстът му достига 160%. Стръмната траектория
на ралито му през 2020 г. наподобява тази от 2017 г., когато значителните покупки,
стимулирани от инвеститорите на дребно, тласнаха криптовалутата близо до прага от 20
хил. долара. Само месец по-късно обаче стойността й се срина с над 50%.
За разлика от 2017 г. обаче активът сега се радва на функциониращ пазар на деривати и
опекунството на установени финансови институции. Стойността на биткойн фючърсите,
изтъргувани на голямата борсова компания в Чикаго CME Group, преминаха прага от 1
млрд. долара тази седмица за първи път от пускането им през декември 2017 г., а позициите
на големи пазари на опции са нараснали до над 4 млрд. долара от на практика нула в
началото на 2019 г., сочат данни на компанията за криптовалути Skew.
Междувременно големи компании, включително Fidelity Investments и японската Nomura
Holdings, започват да пазят биткойн и други криптовалути за институционални
инвеститори. „Няма никаква база за сравнение от гледна точка на зрялост на пазара между
тази година и 2017 г.“, казва Райън Селкис, главен изпълнителен директор на компанията
за данни за криптовалутите Messari. „Преди деривативните и кредитните пазари почти не
съществуваха, а институционалната опека липсваше“, допълва той.
Появата на такъв вид инфраструктура улеснява професионалните инвеститори от хедж
фондове до семейни офиси да търсят експозиция към криптовалути.
„Достъпността се променя спрямо три години по-рано, така че видовете играчи, които искат
да навлязат, се разширяват“, коментира Тим Суонсън, ръководител на пазарните анализи в
компанията за блокчейн софтуер Clearmatics.
Регулациите също се развиват. Макар че секторът на криптовалутите все още е сравнително
слабо контролиран или нерегулиран, се появяват глобални стандарти в области като
борбата с прането на пари, откривайки пътя за по-големи инвеститори.
Традиционни компании и правителства са сред тези, които възприемат технологията на
дигиталните монети. Миналия месец PayPal Holdings съобщи, че ще отвори платформата си
за криптовалути, а конкурентът й Square съобщи, че е инвестирал 1% от общите си активи
в биткойн.
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За разлика от 2017 г. цената на биткойн е подкрепена от апетита към по-рискови активи
след мерките за стимулиране на правителства и централни банки за борба с последиците от
COVID-19. Предлагането на биткойн е ограничено до 21 млн., което го предпазва от
политики за повишаване на инфлацията, казват защитниците на криптовалутата.
Развитието позволява на „по-широка група инвеститори, включително тези с по-малко
фундаментално мислене, да участват в определянето на цената“, казва Ричард Галвин от
компанията Digital Asset Capital Management. Но въпреки подобряването на пазарната
структура и признание от традиционни пазарни участници биткойн остава силно волатилен.
Секторът на криптовалутите все още е по-непрозрачен и не толкова регулиран от
традиционните финансови пазари. Данните за търговията остават откъслечни, а
притесненията за пазарни манипулации са многобройни.
Накратко това все още е рисков пазар, а биткойн е рисков актив“, казва Колин План,
консултант по криптовалути.
И въпреки цялата истерия биткойнът продължава да се използва рядко по предназначението
му. „Няма гаранция, че ще бъде използван широко като пари предвид цената на „копаенето“
и използването на биткойни и лесното използване на безконтактни разплащателни карти
или смартфони за улесняване на електронните плащания“, казва Ръс Маулд, инвестиционен
директор в компанията AJ Bell.
economic.bg, 19 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

 "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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