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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

КЗК разреши на полския застраховател 
"Унилинк" С.А. да купи "Ай енд Джи 

Иншурънс Брокерс“ 

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила 

на полската застрахователна компания "Унилинк" 
С.А. придобиване на едноличен пряк контрол върху 
"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, съобщиха от 

регулатора. Сделката ще позволи на купувача да 
приложи в придобиваното предприятие модерни ИТ 

решения, иновативни способи за продажба, 
съвременни методи за управление на търговската 
мрежа и иновативни процеси на обслужване в полза 

на потребителите на застрахователни продукти в 
България. "Унилинк" С.А. е застрахователен брокер и 

посредник, опериращ изцяло на територията на 
Полша.  

Банкеръ, 16 декември 2020 

КЗК: Няма пречка Шел България да 
придобие 4 бензиностанции на Литекс 

Комерс 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма да 
се произнася по сделката, с която „Шел България“ 

купува 4 бензиностанции на „Литекс Комерс“, става 
ясно от решение на регулатора, публикувано на сайта 

му. Според КЗК „в продължителен период от време 
(повече от 22 години) Шел е титуляр на право на 
ползване върху бензиностанциите и ефективно 

упражнява правата си, оперирайки съответните 
обекти като част от собствената си мрежа 

бензиностанции. В тази връзка може да се приеме, че 
“Шел България” EАД понастоящем упражнява 
фактическата власт и контрол върху 

бензиностанциите“. Комисията се позовава на 
споразумението между „Шел България“ и „Литекс 

Комерс“, сключено в началото на 1998 г., с което 
„Литекс Комерс“ отдава за дългосрочно ползване – 25 
години, 30 бензиностанции на „Шел България“.  

investor.bg, 16 декември 2020  

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) за 

шестте града с население над 120 хил. 

жители, 2015=100 1,2,3,4  

 

 

 

 

 

 
1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи 

жилища (апартаменти), закупени от домакинствата. 
2 Към 31.12.2019 г. шестте града с население над 120 хил. 
жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара 
Загора 
3 От началото на 2017 г. базисна година за ИЦЖ е 2015 г. 

4 Не се включват продажби в курортни комплекси 
5 Предварителни данни за второ тримесечие 2020 г. 

Източник: НСИ 
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Адванс Медиа Груп води разговори с Юнайтед Груп за NOVA 

Адванс Медиа Груп, дъщерно дружество на инвестиционния холдинг Адванс Пропъртис, 
собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви, води разговори  с Юнайтед Груп, 

водещ доставчик на телекомуникационни услуги и медиа в Югоизточна Европа, за 
възможна продажба на най-голямата мултиплатформена медия в България - Нова 
Броудкастинг Груп. Това съобщават официално от медията на сайта си. Потенциалната 

сделка зависи от успешното приключване на преговорите между страните, както и от 
сключването на обвързващ договор за покупко-продажба на дялове между тях и 

получаването на всички необходими одобрения от съответните регулаторни органи в 
България и чужбина. 

Труд, 14 декември 2020 

Нов дуел за "Булсатком" 
Най-големият тв доставчик - "Булсатком", скоро може да има нов собственик. Чуждите 

фондове тази седмица събраха оферти за оператора и със сигурност предложение е внесъл 
доскорошният най-голям акционер в БТК Спас Русев, но има шанс да има и втора оферта. 
Успоредно с продажбата обаче основателят на "Булсатком" Пламен Генчев също е 

упражнил опцията си да изкупи обратно основаната преди 15 години в Стара Загора 
компания. Така че на теория "Булсатком" може да има и стар собственик. Сделката е важна 

за около 650 хил. клиенти на тв оператора. Тя е и сравнително голяма за българските 
размери - оценката на компанията е от порядъка на 120 млн. евро. И в двата варианта 
бъдещият собственик изглежда местен и революции едва ли ще има.  

Капитал, 11 декември 2020 

Емил Хърсев купи дома на Цветан Василев на пъпа на София 

Стъкленият апартамент на Цветан Василев в градинката „Кристал” стана особено 
популярен в медиите заради информацията, че прозорците му са бронирани и издържат на 
снаряди с гранатомет. Изолацията на стените пък била половин метър. Финансистът Емил 

Хърсев е купил култовия стъклен апартамент на банкера Цветан Василев в градинката 
„Кристал” на пъпа на София. Бизнесменът сам призна, че въпросният имот вече е негова 

собственост. Всъщност, икономистът станал притежател на свръх луксозния апартамент 
посредством своя фирма. По собствените му думи лъскавото жилище било продадено на 
„Хора Дива“ ООД. Справка в Търговския регистър обаче показва, че въпросната фирма се 

управлява именно от Емил Хърсев и е собственост на други две дружества под негов 
контрол.  

19min.bg, 10 декември 2020 

"Сана спа хотел" се продава като коледен подарък 
Продължава разпродажбата (и обезценката) на едни от най-атрактивните имоти, 

ипотекирани във фалираната през 2014 г. Корпоративна търговска банка като гаранция за 
отпуснати кредити. Към синдиците на КТБ - Ангел Донов и Кристи Маринова, се включват 

и синдиците на самите дружества, притежавали тези имоти преди банката да бъде 
затворена. Тази седмица се състоя обявеният преди месец и проведен от синдика на „Сана 
спейс хотел Хисаря“ АД (в несъстоятелност) Ванко Митев търг, на който бяха предложени 

недвижими имоти и движими вещи, собственост на това дружество. Общата цена за 
продаваното имущество е 2.393 млн. лева. Тази оценка е приета от съда по 

несъстоятелността и независимо, че звучи смехотворно на фона на активите, за които става 
дума, всичко е минало по реда на закона. Предмет на продажбата е терен от 11 803  кв. м, 
„ведно с всички подобрения в него“, както е записано в обявлението за тъга.  

Банкеръ, 10 декември 2020 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Цените през ноември се повишават 
минимално според статистиката 

Цените на стоките и услугите през ноември поскъпват 
средно с 0.1%, а спрямо същия месец на миналата 

година инфлацията е 0.4%, показват данните на 
Националния статистически институт. През месеца с 

0.2% поскъпват цените на храните, на жилищното 
обзавеждане и на транспорта. Поддръжката на 
жилището поскъпва с 0.4%. На равнището си от 

октомври остават цените в здравеопазването, 
образованието, ресторантите и хотелите. Облеклото и 

обувките поевтиняват с 1%. При храните през месеца 
поскъпват най-видимо краставиците - с 20.4%, олиото 
- с 3.2%, белият хляб с 0.5%, оцетът с 3.1%, яйцата с 

1.8%, киселото мляко - с 1%. Поевтиняват ябълките - с 
6%, зелето - със 17.5%, цитрусовите плодове - с 11.2%, 

оризът - с 2.3%. При нехранителните стоки сред 
поскъпващите са парното - с 11.4%, пропан-бутанът - 
с 2.3%, банковите услуги и такси - с 0.2%, разходите за 

погребения - с 1.3%. През месеца данните на НСИ за 
смъртността в страната показаха голям ръст спрямо 
същия месец на предходните пет години.( Повече по 

темата четете тук.) Облеклото поевтинява спрямо 
октомври с 0.7%, обувките - с 1.4%, телевизорите - с 

3%, автомобилните застраховки - с 2.1%. 

econ.bg, 15 декември 2020 

Над 1,2 млрд. лв. инвестирани в борбата с 

кризата за 10 месеца 

Над 1,2 млрд. лв. за заетост и социално включване са 

насочени до момента за справяне с последиците от 
пандемията от COVID-19. Парите са осигурени 

поравно от държавния бюджет и от Европейския 
социален фонд, обясни социалният министър Деница 
Сачева при откриване на заседание на Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”. С парите са запазени над 250 хил. 

работни места. До миналата седмица по мярката 60/40 
са преведени над 593 млн. лв. Подадени са 2204 заявки 
за запазването на заетостта на 35 578 работници по 

мярката 80/20. Над 2231 пък са заявките за 10 802 
служители по програмата за компенсация от 24 лв. на 

ден През следващата година основният фокус ще бъде 
запазване на работни места и разкриването на нови, 
подготовка за дигиталния преход, както и социални 

услуги, адаптирани към здравната криза. 

16.12.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.61106 BGN 

1 GBP = 2.15412 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.12.2020  

 

ПЧИ: 26.1 млн. EUR, октомври 2020 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към септ 

2020, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 6.7%, октомври 2020 
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24 часа, 15 декември 2020 

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 
2020 година 

През периода януари - септември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 
5.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 26 440.2 млн. Лева. Основни 
търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и 

Белгия, които формират 70.2% от износа за държавите - членки на ЕС. През септември 2020 
г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 2.4% спрямо същия месец на 

предходната година и е в размер на 3 184.3 млн. лева. През периода януари - септември 2020 
г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната 
външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е 

отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (41.9%) и „Мазнини, 
масла и восъци от животински и растителен произход“ (20.6%). Най-голям спад се 

наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (41.4%). 

НСИ, 14 декември 2020 

Ситуацията с безработицата в страната се влошава  

Проблемът с безработицата в страната продължава да се задълбочава. По данни от 
Министерството на труда и социалната политика от март до момента едва 203 099 

безработни са започнали работа. Стойностите са притеснително ниски на фона на данните 
от НСИ, които показват, че в края на третото тримесечие регистрираните безработни в 
бюрата по труда са 236 058. Спрямо 2019 г. за същия период се отчита увеличение на 

безработните с 63 277 души. Според данни на Агенцията по заетостта само през изминалата 
седмица от пазара на труда в България са излезли над 14 000 души. Това са стойности, 

невиждани от април, ĸoгaтo дъpжaвaтa бeшe в пълнa блoĸaдa зapaди пъpвaтa вълнa нa 
СOVID-19. Експерти прогнозират, че данните за последното тримесечие на годината ще 
бъдат още по-тревожни и високи, след като ресторантите, баровете, големите търговски 

центрове и много хотели не работят. Според тях зимните ни курорти ще преживеят същите 
трудности като през летните месеци. 

economic.bg, 11 декември 2020 

За година промишленото производство спадна с почти 4% 

Промишленото производство в България намалява с 3,9% през октомври 2020 г. спрямо 

същия месец на 2019 г. Това показват предварителни данни на Националния статистически 
институт (НСИ). На месечна база, спрямо септември, има пренебрежимо малко повишение 

от 0,2%. Спрямо октомври миналата година спад има в добивната промишленост - с 12,7%, 
при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,4%, и в 
преработващата промишленост - с 2,9%. По-значително намаление в преработващата 

промишленост спрямо съответния месец на предходната година от НСИ отчитат при 
производството на тютюневи изделия - с 36,1%, производството, некласифицирано другаде 

- с 31,2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21,5%, производството на 
основни метали - с 12,8%. В същото време ръст на годишна база има при производството 
на автомобили, ремаркета и полуремаркета и производството на превозни средства без 

автомобили - по 21,3%, производството на електрически съоръжения - с 15,8%, 
производството на лекарствени вещества и продукти - с 11,7%, производството на метални 

изделия, без машини и оборудване - с 11,5%. 

investor.bg, 10 декември 2020 
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http://kpo.bg/
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Строителството в България се свива, но с по-бавни темпове 

Строителният сектор продължава да отчита спадове, но те са значително по-бавни в 
сравнение с пролетта, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 

Сезонно изгладените данни показват, че строителната продукция се понижава с 1,5% през 
октомври спрямо септември, сочи националната статистика. Календарно изгладените данни 
показват, че годишният спад на показателя през октомври достига 4,7%, а намалението е 

девето поред тази година. За сравнение, през март, април и май пониженията бяха, 
съответно, 13,8%, 15,5% и 14%. През октомври спрямо септември гражданското и 

инженерно строителство и сградното строителство отчитат почти еднакви понижения – 
съответно 1,5% и 1,6%. На годишна база обаче свиване е регистрирано при сградното 
строителство – 8,4%, докато при гражданското и инженерно строителство, в което влиза 

строителството на инфраструктура, се отчита ръст от 0,5%. 

investor.bg, 10 декември 2020 

Търговията тръгна към възстановяване, спадът е с едва 5 на сто  

Търговията на дребно в България е на път да се възстанови почти напълно от жестоките 
спадове, които се случиха по време на извънредното положение тази година и след него. 

Това показват данните на НСИ за октомври. Спадът в оборотите на търговците на дребно в 
сравнение със същия месец на 2019 г. вече е само 5%, докато през май беше надхвърлил 

20%. В сравнение със септември 2020 г. оборотите дори са се увеличили с минималните 
1,5%, сочат данните. По всяка вероятност предпразничното коледно пазаруване през 
декември дори ще премахне годишния спад. Има и търговци, обаче, при които спадовете са 

доста по-големи от средното. Например продажбите на автомобилни горива през октомври 
са с 16,3% по-малко в сравнение с година по-рано. Все пак и тук има известно наваксване, 

след като през май спадът на годишна база при тях бе стигнал до 33,9%. През октомври 
интернет търговията отбелязва най-голям ръст на годишна база - 57%, което е рекорд за 
тази година, по-висок, отколкото през предишните няколко месеца. 

actualno.com, 10 декември 2020  

 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Строителство", по Общо приходи за 2019 

г. 

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

No Предприятие Град 

Общо приходи,  
(хил. лв.) 

2018 2019 

1 Геотехмин ООД София 663 229 645 928 

2 Хидрострой АД София 264 749 219 643 

3 Трейс груп холд АД София 197 877 167 389 

4 ГБС-Инфраструктурно строителство АД София 129 092 159 357 

5 Европейски пътища АД Пловдив 72 229 133 256 

6 Пътинженерингстрой Т ЕАД Търговище 64 709 94 843 

7 Автомагистрали Черно море АД Шумен 69 166 89 292 

8 Водно строителство - Благоевград АД Зелендол 42 863 49 772 

9 Битумина ГмБХ - България ЕООД София 46 635 48 416 

10 ВДХ АД София 81 922 44 871 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
http://www.beis.bia-bg.com/
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БОРСОВИ НОВИНИ 

Задава се първото IPO на BEAM - това на 
Биодит 
БФБ допусна до търговия временна емисия акции, 
издадена от технологичната компания Биодит с цел 

осъществяване на първично публично предлагане на до 
1 милион обикновени безналични акции. Номиналната 

стойност на една акция е 1.00 /един/ лев. Датата на 
оповестяване на съобщението за публично предлагане е 
21 декември 2020 г. Биодит е водеща 

високотехнологична компания, която специализира в 
разработката и производството на системи за сигурност, 

контрол на достъп и работно време, базирани на 
биометрична идентификация. Иновативните й системи, 
обединяват най-съвременните технологии за 

идентификация и удостоверяване на самоличност чрез 
разпознаване на пръстови отпечатъци. Нейна е 

разработката на първата в света безжична биометрична 
система за заключване - WBLS® (Wireless Biometric 
Locking System), която не изисква окабеляване, 

предварително инсталиране, строителство или 
ремонтни дейности. Със своите иновативни продукти 
Биодит дава по-удобен и сигурен начин за достъп до 

производства, хотелски стаи, офиси, бизнес центрове, 
болници, конферентни зали, фитнес салони, гаражи, 

автомобили и др. Само за последните 18 месеца, над 5% 
от производствените предприятия с над 200 служителя в 
България, вече използват системите на Биодит. Над 25 

000 е броят на служителите, които всеки ден достъпват 
работното си място само с пръстов отпечатък. “Всички 

набрани средства от  пазара ще използваме за 
реализиране на следващата стъпка от развитието на 
компанията - навлизането на пазара в Испания, където 

вече имаме успешно реализирани проекти.”, заявиха 
още от компанията, във връзка с планираното публично 

предлагане. 

infostock.bg, 16 декември 2020 

БФБ започва обратно изкупуване на 197 хил. 

акции до края на годината 
Днес, 15 декември, започва обратното изкупуване на акции на БФБ, за което общото 

събрание гласува на заседанието си на 30 юли, съобщи дружеството. Акционерите на 
„Българска фондова борса“ АД приеха обратно изкупуване на до 300 000 собствени акции, 

което ще бъде извършено от дъщерното дружество „Българска независима енергийна 
борса“ ЕАД (БНЕБ). До 31 декември 2020 г. ще бъдат изкупени до 197 000 броя акции с 
право на глас от капитала на БФБ при спазване на законовите ограничения по ЗППЦК за 

максимален годишен обем до 3% от акциите на дружеството. След проведена процедура за 
избор на лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното 

БФБ-София  
Седмичен оборот  

07 - 11 декември 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 2 270 402.76 

Standard 1 538 028.51 

АДСИЦ 254 469.00 

Регулиран пазар -

общо 
6 844 482.88 

 

BGREIT: 16.11.2020 – 15.12.2020 

 

BGBX40: 16.11.2020 – 15.12.2020 

 

SOFIX: 16.11.2020 – 15.12.2020 
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изкупуване, е определен ИП „Капман“ АД. Изкупуването ще е на цени в диапазона 4,5 – 6 

лева за акция. Срокът за обратното изкупуване е до 3 години. 

investor.bg, 15 декември 2020 

Съветът на директорите на БФБ получи нов петгодишен мандат 
Съветът на директорите на Българска фондова борса (БФБ) получи нов петгодишен мандат. 
Това реши на извънредното си заседание днес Общото събрание на акционерите на Борсата. 

Най-високият форум на институцията одобри за хоризонт от пет години членовете на 
Съвета: Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и 

Радослава Масларска, която влиза на мястото на Любомир Бояджиев. Радослава Масларска 
е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и 
изпълнителен директор на „Елана Трейдинг“. „Благодаря за възможността да стана част от 

този екип, с който можем да доразвием стратегическите инициативи, по които работим като 
партньори. Макар от години да полагаме усилия за по-активната роля на капиталовия пазар 

в икономиката, сега повече от всякога има нужда да насърчим чрез множество мерки 
ползването на фондовия пазар от бизнеса, инвеститорите и държавата, за да може той да 
изпълни ролята си като двигател на растеж в икономическото възстановяване“, коментира 

по повод избора й Масларска. 

investor.bg, 10 декември 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. 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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ИНВЕСТИЦИИ 

"Бони холдинг" инвестира 60 млн. евро 
в строителство и модернизация на 

дейността си 

Европейската инвестиционна банка и "Бони 

холдинг" договориха заем от 30 млн. евро за 
модернизация на съществуващи съоръжения и 

изграждане на нови производствени мощности. 
"Сумата е половината от стойността на целия 
проект, останалата част от нея ще бъде осигурена 

чрез кредити от ОББ, Банка ДСК и собствени 
средства", коментира Цветан Илиев, прокурист 

на "Бони Холдинг". Очаква се с реализацията на 
планираното да бъдат открити около 300 нови 
работни места в различни региони на страната. 

Предвижда се изпълнението на дейностите по 
проекта да приключи до началото на 2024 година, 

уточни Цветан Илиев. "Основната част от 
средствата е предвидена за ремонт на 
свинекомплекса в гр. Левски - там проектът е в 

напреднал стадий, както и за изграждане на 
изцяло нов свинекомплекс. Строителството ще е 

"на зелено", все още търсим подходящ терен в 
региона на Плевен, Ловеч, гр. Левски", обясни за 
"Капитал" Цветан Илиев. Той уточни също, че 

според предварителните разчети изграждането на 
двата свинекомплекса ще осигури на "Бони 

холдинг" 60% ръст на отглежданите животни, 
които сега достигат 300 хил. годишно (около една 
четвърт от всички в страната) и които превръщат 

компанията в най-големия производител на 
свинско месо в България. 

Капитал, 16 декември 2020 

Трети инвеститор има намерение за 
закупуване на терен в Индустриална 

зона "Загоре" 

Трети инвеститор е заявил своето инвестиционно 

намерение за закупуване на парцел в 
Индустриална зона „Загоре“ край Стара Загора, 
съобщават от пресцентъра на общината. От 

фирма „ИНТЕРПРО СА“ ЕООД търсят терен с 
площ от 4300 кв. м, за да изгради производствена 

база и съпътстваща офис сграда. Размерът на 
инвестицията ще бъде над 2 млн. лева, а срокът за 
реализация и въвеждане в експлоатация на 

инвестицията е най-много 24 месеца от датата на 

IKEA ще открие втори търговски 

обект в София догодина 

През 2021 г. IKEA ще отвори втори 
търговски обект в столицата - този път 
в Mall Of Sofia, който ще е различен от 
вече съществуващите в страната. 
Магазинът ще е разположен върху 
1200 кв. метра площ и ще се намира на 
етажа под заведенията за хранене. Той 
ще предложи цялата гама от над 8000 
продукта, достъпни и при онлайн 
пазаруване. Клиентите ще могат да 
закупят на място около 1000 артикула, 
включително и шведски храни.  

Капитал, 15 декември 2020 

ПИМК подписа договора за 

стадиона на "Ботев" в Пловдив за 43 

млн. лв. 

Община Пловдив официално подписа 
договора за ремонт на стадион "Христо 
Ботев" с изпълнителя обединение 
между ПИМК и фирмата "Валмекс". 
Стойността на поръчката е 43.66 млн. 
лв. без ДДС. Модернизацията на 
стадиона включва реконструкция, 
основен ремонт и реновиране на 
трибуните, като съоръжението ще бъде 
с капацитет за 18 хиляди зрители.  

Капитал, 14 декември 2020 

След 33-годишна пауза, БДЖ отново 

се похвали с нови локомотиви 

За първи път след 33-годишно 
прекъсване БДЖ купува чисто нови 
локомотиви. Само след няколко дни – 
около 10 декември, в "БДЖ - 
Пътнически превози" (БДЖ-ПП) ще 
пристигнат първите два от 10-те 
договорени модерни електровоза 
Siemens Smartron. Локомотивите са с 
максимална мощност 5600 кВт (7500 
к.с.) и развиват скорост до 160 
километра в час. Всяка една от 
машините струва около 5.5 млн. лв. без 
ДДС, като в цената е включена и 
доставката им до "Локомотивно депо – 
София”.  

Банкеръ, 10 декември 2020 

. 
money.bg, 04 декември 2020 
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сключване на договора. До момента две старозагорски фирми са закупили терени в 

Индустриалната зона. Според изпълнителния директор на зоната Радослав Танев в момента 
се проучват нови терени за увеличаване на общата площ на Зоната.  

Банкеръ, 15 декември 2020 

Казусът за защитената зона "Калиакра" стигна до КС 

Обявяването на защитена зона "Калиакра" стигна до Конституционния съд. Заповедите за 

обявяване на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, които издава 
министърът на околната среда, не подлежат на обжалване в съда. Върховният 

административен съд пита Конституционния съд дали това положение противоречи на 
Конституцията. Основният закон казва, че правото на собственост се гарантира от закона и 
частната собственост е неприкосновена, както и че "гражданите и юридическите лица могат 

да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените 
със закон. Питането на ВАС се е породило по дело, заведено от физически лица и фирми 

срещу заповед от 2017 г. на министъра, с която е обявена защитена зона BG0000573 
"Комплекс Калиакра" в землищата на с.Тюленово, община Шабла, с. Камен бряг, с. Свети 
Никола, с. Българево, Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна и Балчик. Общата 

площ на защитената зона е 483 363 дка, от които 473 272 кв. м морски пространства, 
обяснява ВАС.  

Сега, 14 декември 2020 

Държавата не можела сама да управлява тол-системата 

Управлението на Националната тол система се оказала толкова сложна задача, че държавата 

не можела да се справи сама, затова е трябвало да наеме външна частна фирма, на която да 
плаща 141 млн. лв. в следващите пет години. Това обясни днес министърът на регионалното 

развитие Петя Аврамова в рамките на парламентарния контрол. Аврамова отговаряше на 
питане на депутати от БСП защо след като първоначално идеята е била цялата дейност по 
обслужването да се върши от регионалното министерство и Агенция "Пътна 

инфраструктура" (АПИ), сега се предлага анекс с цитираната сума. Става въпрос за 28 млн. 
лв. на година, като има възможност след изминаването на първите две години договорът да 

се прекрати, обясни министър Аврамова.  
Сега, 14 декември 2020 

Държавна подкрепа за 6 проекта със 110 млн. лв. инвестиции 

6 сертификата за инвестиции на обща стойност над 110 млн. лв. получиха държавна 
подкрепа, а министърът на икономиката Лъчезар Борисов им връчи сертификати. Те ще 

разкрият нови 600 работни места. Така от началото на годината сертифицираните проекти 
стават 32 за общо близо 855 млн. лв. и 4074 работни места. Те са предимно в 
производството, информационните технологии, здравеопазването и автомобилостроенето. 

“Медико- и балнеорехабилитационен център” в Хисаря е един от новите 6 проекта. Той е 
на стойност 41,5 млн. лв. “Блокс груп България” също ще изгради център за рехабилитация, 

както и домове за възрастни хора за 30 млн. лв. С 9,3 млн. лв. ще се построи съвременна 
фабрика за производство на растителни протеини на “Булпротеин”. Четвъртият сертификат 
е за “Агромил България” за изграждане на силозно стопанство за съхранение на стока и 

лаборатория с автоматични машини за взимане на проби в Пловдив. Инвестицията е 4,5 
млн. лв. Инвестиционният проект на “ЕЛ БАТ” за 24 млн. лв. предвижда изграждане и 

експлоатация на инсталация за вторични продукти от олово в община Долна Баня. 
Последният сертификат е за “Матега” и ново предприятие в Габрово за метални и дървени 
компоненти за спортно оръжие, а в последствие - и на цели оръжия. Инвестицията е 5,7 млн. 

лв. В сряда правителството увеличи бюджета на икономическото министерство с 2,4 млн. 
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лв. за тази година, за да подкрепя такива инвестиции като част от мерките срещу 

коронакризата и по-бързо възстановяване на икономиката ни. 
24 часа, 11 декември 2020 

България е 38-а в света по поскъпване на имоти 

България падна с още 10 места надолу в световна класация по поскъпване на жилища и за 
второто тримесечие на 2020 г. е вече на 38-о място. Само преди една година тя беше на 18-

о място в същата класация, която се прави от Knight Frank. Данните в нея са за второто 
тримесечие на 2020 г., когато според Евростат у нас жилищните имоти са поскъпнали с 

2,9% на годишна база. В момента класацията по поскъпване на жилищата се оглавява от 
Турция, където годишният ръст на цените им е 27%. В южната ни  съседка обаче има и доста 
висока инфлация и обезценяване на местната валута. На второ място е Нова Зеландия, 

където годишният ръст на имотните цени е 15%, като това се дължи изключително на 
високото търсене, което е започнало след вдигане на локдауна. Рязък скок на продажбите 

има и във Великобритания и САЩ. Те обаче не попадат в десетката на държавите с най -
голямо поскъпване на жилищните цени. Освен Турция и Нова Зеландия в топ 10 са и Русия, 
Украйна, Люксембург, Словакия, Полша, Австрия, Холандия и Хърватия. 

24 часа, 11 декември 2020 

Кабинетът "Борисов" взе от Танева язовирите "Ахелой" и "Порой" 

Язоврите "Ахелой" и "Порой" вече са статут на водоизточници за приоритетно питейно-
битово водоснабдяване, реши в сряда правителството. Така реално се дава "зелена 
светлина" за изпълнение на замисъла на екоминистъра Емил Димитров - Ревизоро за 

осигуряване на вода от тези два язовири за Бургас. До тази развръзка се стигна след шумен 
скандал от преди седмици в парламента между Ревизоро и министрите Петя Аврамова и 

Десислава Танева, за чието потушаване се наложи лично намесата на премиера Борисов. 
Решението от сряда гласи, че имотите - публична държавна собственост, се предоставят 
безвъзмездно за управление на областния управител на област Бургас. Язовирите, които 

досега са управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите, ще бъдат 
стопанисвани и поддържани от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас въз основа 

на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и за 
предоставяне на ВиК услуги с Асоциацията по водоснабдяване и канализация в областта, 
на която областният управител е председател. 

Медия Пул, 10 декември 2020 
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АНАЛИЗИ 

Технологичните гепарди скачат най-добре 

Компаниите в класацията на дигиталния сектор очаквано са имали силна 2019 г. 

Неочакваното е оптимизмът за 2020 и 2021 г. на фона на коронавируса 

Не е изненадващо, че класацията на най-бързо растящите технологични компании за 2019 

г. изглежда впечатляващо - миналата година бе почти без събития, които да пречат на и без 
това най-динамичния сектор в българската икономика. Не е изненадващо и че данните към 
края на 2019 г. не показват истинската картина: много от фирмите, които са пораснали 

двойно преди година, едва ли ще повторят този успех и сега. Очевидната причина е 
коронавирусът, но заради него тази година някои фирми отчитат повишено търсене именно 

заради последиците от вируса, който накара много бизнеси да дръпнат напред плановете си 
за дигитална трансформация. Това не е локална, а глобална тенденция - компаниите тех 
сектора се представят много добре. В САЩ пък Big Tech (Amazon, Apple, Microsoft и други) 

са в основата на бума на Уолстрийт. 

Тазгодишната класация "Гепард" в IT сектора в България (и неговите разклонения) съчетава 

в себе си познати имена, но и такива, които тепърва ще се чуват по-често. Общото между 
тях е, че всички са имали силна 2019 г. Показателно е, че всички 30 компании са завършили 
годината на печалба. И макар да не са очаквали подобно развитие на 2020 г. и да намират 

за неморално да се радват дори на страничните ефекти от коронавируса, положението за 
някои наистина изглежда по-розово, отколкото година по-рано. 

И все пак най-важните тенденции е трудно да не бъдат забелязани: първите пет места в 
класацията се доминират от български клонове на чуждестранни компании. Същевременно 
от всички 30 компании в класацията едва две пловдивски дружества разбиват монопола на 

софийските фирми. Тази тенденция не е нова, но става все по-притеснителна, защото 
растежът на българската IT екосистема всъщност изглежда като ръст само на София като 

свръхконцентриран център за дигитален бизнес. 

Доминацията на чуждите клонове 

Класацията се оглавява от Selectium - компанията, която от ноември 2018 г. управлява 

бизнеса на Hewlett Packard Enterprise в България. Дружеството "Селектиум" отчита 
внушителните 878% ръст на приходите за 2019 г. спрямо 2018 г. Това прави компанията не 

само най-бързо растящата в IT сектора за миналата година, но и най-бързо растящата в 
България според данните в Търговския регистър. 

Голяма част от този ръст обаче се дължи на счетоводен ефект: от една страна, заради 

прехвърлянето на управлението на вече работещ бизнес, а от друга, заради факта, че през 
2018 г. компанията е работила като управляваща HPE само през два месеца. 

На второ място се класира българският офис на международната компания за софтуер в 
сферата на киберсигурността Acronis. Ръстът на дружеството "Акронис България" - 535% 
година върху година - може да се обясни лесно и с ръста на служителите. В края на 2018 г. 

те са 20, а година по-късно - 200. Днес те са 300, като от компанията очакват приходите да 
се удвоят и през тази година, което почти със сигурност гарантира участие в класацията 

"Гепард" и през следващата година. 

"Със сигурност през тази година няма да пораснем пак с 500%, но също толкова със 
сигурност ще имаме сериозен ръст, който ще е близо до трицифрен", казва Пламен Тошев, 

управляващ директор на "Акронис България". 
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Трета в класацията е българският офис на американската дигитална агенция Netpeak. 

Дружеството "Нетпик" отчита 400-процентов ръст за 2019 г. спрямо 2018 г., а приходите 
надхвърлят 12.1 млн. лв. към края на миналата година. Пред "Капитал" изпълнителният 

директор на българския офис Генадий Воробьов коментира, че причините за ръста през 
миналата година са комплексни: развитие на активните клиентски проекти с цел по-голям 
пазарен дял, поемането на над 70 нови проекта, нови услуги, развитие на партньорска 

програма, както и подкрепа от глобалната група. 

Воробьов посочва и друга важна причина за безпроблемното разширяване на бизнеса в 

България: "Голяма доза късмет. 2019 г. беше година без трусове и без черни дни за бизнеса." 

На четвърто място е българският отдел на базираната в Швейцария pCloud, която 
разработва продукти в сферата на сигурните облачни услуги. Българското дружество 

"Пиклауд" расте с 378% през 2019 г. спрямо година по-рано до 14.7 млн. лв. приходи. 

Челната петица се затваря от местния офис на компанията за споделени пътувания Uber. 

Макар самата услуга да бе забранена в България още през 2015 г., Uber избра България за 
място, където да разработва своята софтуерна платформа. Дружеството "Юбер България 
софтуер енд девелопмент" расте с 226% през 2019 г. до общо 17.8 млн. лв. приходи. 

Алекс Попов, лидер на инженерния екип в България, коментира пред "Капитал", че 
местният офис остава "един от най-производителните екипи в инженерната организация и 

еднолично отговорен за един от 4-те големи компонента в платформата на Uber". Самата 
Uber беше силно повлияна от коронавируса в световен мащаб - "по-специално през първото 
тримесечие" - но според Попов екипът в София не е бил толкова засегнат и местното звено 

вече мисли за допълнително разширение, а глобалният бизнес наблюдава "силни тенденции 
за възстановяване". 

В по-широк план прави впечатление и представянето на "Телелинк инфра сървисис" (16-о 
място в класацията), едно от поделенията на "Телелинк", което отчита 78% ръст на 
приходите въпреки размера си - те се повишават от 24.9 млн. лв. през 2018 г. до 44.5 млн. 

лв. през 2019 г. 

"Ние работим на проектна база. Ръстът на приходите за 2019 г. се дължи на успешното 

реализиране в годината на няколко значителни по размер проекта, например за защита на 
критична инфраструктура и интеграция на системи за сигурност", казва Руслан Папазян, 
изпълнителен директор на "Телелинк инфра сървисис". Той добавя, че и през тази година 

звеното е работило без прекъсване въпреки коронавируса. "Положителна обратна връзка за 
това дойде от наши клиенти в телеком сектора с признание, че сме останали с тях в период, 

в който комуникационната инфраструктура трябваше да поеме увеличения трафик." 

Коронавирусът - "проклятието крие възможност" 

Едва ли има сектор, който да е по-добре позициониран да се справи с коронавируса и дори 

да расте на неговия фон, отколкото дигиталния. Общото между представителите на всички 
компании в класацията е, че в началото на тази година са преминали рязко към 

дистанционна работа, при това сравнително безпроблемно. Много от тях ще спечелят от 
увеличеното търсене на дигитални решения, предвид че голяма част от бизнеса по света 
вече се прави онлайн - и може би ще остане така дори след здравната криза. 

"Коронавирусът определено повлия на бизнеса, но интересното е, че в "проклятието" му се 
крие и възможност. Първоначално видяхме доста консервативно поведение, докато 

бизнесът се пренастройваше към новите реалности. Това промени плановете ни за стъпване 
директно на някои пазари и забави темпото ни на растеж. Сега виждаме повишено търсене 
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на услугите ни за дигитализиране на бизнеса", казва Марин Маринов, директор продажби в 

DoItWise (11 място), компания за решения за дигитална трансформация. 

DoItWise очаква да завърши и тази година с ръст на приходите, както и с повече наети, 

отколкото година по-рано. Подобни са прогнозите и за идната година въпреки срива на 
световната икономика. "Поради естеството на предлаганите от нас решения очакваме да 
запазим растеж и през 2021 г. на нива, подобни на прогнозния ни растеж през предходната, 

но при засилена конкуренция и удължен процес на продажби заради натиска за инвестиции 
от цялостната икономическа ситуация", казва още Маринов. 

В някои случаи ефектът е директен и лесно видим - примерът за обучителната онлайн 
платформа "Уча.се" (20 място) е христоматиен заради наложилото се бързо сбъдване на 
дългогодишния проект "дистанционно образование". "Очакванията ни за 2020 г. са за още 

по-добри резултати, като те до голяма степен са провокирани и от ситуацията в училищата", 
казва Дарин Маджаров, създател на платформата. 

Маджаров дава пример за повишения трафик през март, когато платформата е била 
отворена за безплатно ползване. Броят на потребителите през март 2020 г. е скочил до 1.7 
млн. души спрямо 400 хил. души година по-рано, а изгледаните видеа са отбелязали над 

четирикратен ръст до 6.3 млн. гледания. 

На практика всички компании, които отговориха на въпросите на "Капитал", са 

оптимистични не само за вече заминаващата си 2020 г., но и за годината след нея, 
включително и най-големите. На върха Ираван Хира, управляващ директор на Selectium (и 
съответно HPE в България), казва, че след шока през март компанията вече върви към по-

висок резултат, отколкото заложения като прогноза в края на 2019 г. Acronis също 
предвижда двоен ръст на приходите и троен на заетите - но прогнозата за заетите е за 2022 

г. 

Оптимизъм идва и от Netpeak. За 2020 г. Генадий Воробьов казва, че ръстът може да се 
задържи, защото някои ниши вдигат сериозно бюджетите си за дигитален маркетинг. А през 

2021 г. фирмата предполага още по-дълбоки трансформации. "Очакваме през 2021 г. почти 
всяко нещо да се превръща в "е-нещо": например е-търговия, е-образование, е-бизнес, е-

правителство. Това е естественият ход на събитията. В този смисъл очакваме годината да е 
трудна, но и много богата на възможности и бизнес перспектива", казва още Воробьов. 

Равносметката за всички е, че 2019 г. очаквано е силна година, а 2020 г. е неочаквано 

стресираща, но поне за дигиталните компании, които се оказаха в най -добра позиция - 
отново добра. В сенките на оптимизма на всички обаче стоят ефектите на сринати 

национални икономики, които тепърва ще се проявяват със забавяне. Един от тях със 
сигурност ще бъде по-пестеливи клиенти и по-консервативно бизнес държание - ефект, 
който няма как да не застигне дори добре подготвените дигитални компании. 

Капитал, 14 декември 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ – БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛИ 

КОГА: 13 януари - 9 юни 2021, 09:00 - 18:00 ч. 

КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92  

 ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, 

ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ 

КОГА: 18-20 януари 2021, 09:30 - 16:30 ч. 

КЪДЕ: Online 

 ОБУЧЕНИЕ „БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО“ 

КОГА: 15 февруари - 31 март 2021, 18:30 - 21:30 ч. 

КЪДЕ: Online 

 ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ 

КОГА: 02-08 март 2021, 16:00 - 18:00 ч. 

КЪДЕ: Online 

 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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