ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно седмично издание на
Камарата на професионалните оценители








23 декември 2020 г.
Брой 51 (438), Година 9

Корпоративни новини
Икономически новини
Борсови новини
Инвестиции
Анализи
Предстоящи събития

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

КЗК
ще
разгледа
сделката
„Булгартрансгаз“ в Александруполис

на

Комисията за защита на конкуренцията ще разгледа
сделката на "Булгартрансгаз" и гръцката ДЕПА за
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Банкеръ, 21 декември 2020
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Българската банка за развитие (ББР) приключи
процедурата по присъединяване към Инвестиционния
фонд от инициативата „Три морета“, с което вече е
официално акционер клас „А“ с парична вноска от 20
млн. евро. Присъединяването на ББР към фонда е в
изпълнение на Решение на Министерския съвет от 2
септември 2020 година. От Инвестиционния фонд към
геополитическата инициатива „Три морета“ се очаква
да осигури част от необходимото финансиране за
засилване на инвестициите и сътрудничеството
между страните – членки в региона на Черно,
Адриатическо и Балтийско море. Държавите от този
регион представляват 22% от населението на ЕС,
създават 10% от БВП на ЕС и имат ръст над средния
за Съюза.
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ББР стана акционер в подкрепения от
САЩ фонд "Три морета"
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“Юнайтед груп” - собственик на “Виваком”, иска да
купи “Вестник Телеграф” ЕООД и издателска къща
“Борба”. Сделката е чрез дъщерното дружество
“Юнайтед медия”. Това става ясно от съобщение на
сайта на Комисията за защита на конкуренцията. В
придобиването са включени вестниците “Телеграф”,
“Монитор” и “Борба”. От КЗК посочват, че становища
от трети страни може да се дават до седем дни, което
означава 25 декември. Това е втора сделка на
“Юнайтед медия” на медийния пазар у нас. Преди дни
компанията внесе в КЗК искане да стане собственик
на Нова тв и “Нет инфо”.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) за
шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4
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Собственикът на “Виваком” иска да купи и
вестниците "Телеграф", "Монитор" и
"Борба"

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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придобиване на акции от капитала на "Газтрейд С.А.", става ясно от съобщение на
антимонополния орган. Комисията ще извърши оценка на концентрацията и ще се
произнесе с решение. Всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или
да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да
окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва
бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на
настоящото съобщение, като бъде подкрепено със съответни доказателства.
Предварителната оценка на КЗК по нотификацията е, че сделката няма да окаже влияние
върху пазарите, свързани с пренос, съхранение, разпределение, търговия и доставка на
природен газ у нас.
Банкеръ, 18 декември 2020

КЗК пак разреши на "Софарма Трейдинг" да придобие 19-те аптеки
"ФармаСтор"
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши за втори път „Софарма Трейдинг“
да придобие веригата от 19 аптеки „ФармаСтор“, става ясно от решение на Комисията,
публикувано на сайта ѝ. С новото решение КЗК налага и глоба на „Софарма Трейдинг“ в
размер на 35 хил. лева заради непредоставена пълна и точна информация, на базата на която
е взето първото решение по сделката. Тази информация касае контрола върху „Софарма“
АД, който упражняват Огнян Донев и Венцислав Стоев като акционери. КЗК твърди, че
заради тази информация не е могла да направи пълен и всеобхватен анализ на
осъществявания контрол върху „Софарма“ АД. Антимонополният регулатор се наложи да
се произнесе повторно по сделката, договорена през 2017 г., след като конкурентният
търговец на едро на лекарства „Стинг“ заведе дело пред Върховния административен съд
(ВАС), което спечели. ВАС постанови, че КЗК не е изследвала възможността физически
лица да осъществяват контрол над фирмите във вертикално интегрираната структура на
групата „Софарма", което може да доведе до неравнопоставеност на останалите участници
на пазара, и поиска Комисията да разгледа пак сделката.
Инвестор.БГ, 18 декември 2020

Тричленка ще управлява петролните запаси на България
Най-новото държавно предприятие - Държавна петролна компания (ДПК), ще е на
подчинение на министъра на икономиката и ще се командва от тричленен управителен
съвет. Това предвижда правилникът за устройството и работата на ДПК, одобрен от
правителството. Предприятието ще управлява петролните складове на държавата и ще
разполага с десетки милиони левове годишен бюджет, като само за 2021 г. харчовете му ще
закръглят 50 млн. лева. За създаването му управляващите говорят от пролетта, като една от
"каузите" на ДПК е да построи и 100 (сто) държавни бензиностанции, които да
противостоят с ниски цени на скъпите горивата по големите вериги (в необозримото
бъдеще). Според одобрения правилник управителният съвет на ДПК ще се състои от
председател, зам.-председател и изпълнителен директор. Предприятието ще има Главно
управление, включващо главна дирекция - "Резерви и запаси от нефт и нефтопродукти",
дирекция „Административно, финансово, информационно и правно осигуряване",
служител по сигурността на информацията и финансов контрольор.
Сега, 17 декември 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Сега, 21 декември 2020
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1 януари 2024-та е датата, на която най-вероятно
българите ще започнат да пазаруват с евро, прогнозира
управителят на БНБ Димитър Радев. Влизането на
страната ни в ERM 2 ще ускори процеса на реално
доближаване на икономиката ни до тази на еврозоната,
а също на доходите ни до средноевропейските, смята
още той. А прогнозата му за лихвите през следващата
година е, че ще останат на същите нива. На фона на
кризата ситуацията в банковия сектор сега е не полоша от тази при началото на кризата. Банковият
сектор е бил добре подготвен, централната банка е
предприела мерки за над 9 милиарда лева още през
март, а самите банки подхождат разумно и формират
резерви, които да им помогнат да посрещнат рисковете
и през 2021-ва.
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Прогнозата на шефа на БНБ: От 1 януари
2024 г. пазаруваме в евро
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24 часа, 22 декември 2020
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По предварителни данни на НСИ през третото
тримесечие на 2020 г. общите разходи на
работодателите за един отработен час от наетите от тях
хора нарастват с 3.5 на сто спрямо третото тримесечие
на 2019 година. Увеличението в услугите е с 4.3 на сто,
в строителството - с 3.2 на сто, докато в индустрията
има намаление с 0.6 на сто. По икономически дейности
през третото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на
общите разходи за труд спрямо същия период на
предходната година е регистриран в икономическите
сектори "Операции с недвижими имоти" - с 23.9 на сто,
"Държавно управление" - с 15.9 на сто, и "Хуманно
здравеопазване и социална работа" - с 8.1 на сто. Найголямо намаление на общите разходи за труд е
регистрирано в "Култура, спорт и развлечения" - с 11.3
на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.2 на
сто, и "Транспорт, складиране и пощи" - с 3.3 на сто.
През третото тримесечие на 2020 г. спрямо третото
тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за
един отработен час се увеличават с 3.4 на сто, а
другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 3.9
на сто.

23.12.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.60670 BGN
1 GBP = 2.13495 BGN
Икономически показатели

септ'18

Общите разходи на работодателите за 1
отработен час растат с 3.5%

Безработица: 6.7%, октомври 2020
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НСИ: 8,3% спад в селскостопанското производство през 2020 г.
Крайната продукция по базисни цени от отрасъл "Селско стопанство" през 2020 г. възлиза
на 7 754.0 млн. лв., което е с 8.3 на сто по-малко в сравнение с предходната година, отчита
НСИ. Намалението се дължи на спад в обемите - с 12 на сто. Смесеният индекс на нетния
предприемачески доход в селското стопанство през 2020 г. намалява спрямо 2019 г. с 6.3 на
сто. Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е 5 076.1 млн. лв. и
отбелязва намаление спрямо 2019 г. с 11.8 на сто. Намалението е в резултат на спад в
обемите - с 16.6 на сто, което не може да бъде компенсирано от увеличението на цените - с
5.8 на сто. Значителният спад в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно
на спада в зърнените култури - с 21.2 на сто, в резултат на по-ниските добиви заради
продължителното засушаване. Продукцията, произведена от животновъдството, е 2 030.1
млн. лв. и е почти на нивото на предходната година - със слабо увеличение от 0.7 на сто,
което се дължи на увеличение както на обемите - с 0.1 на сто, така и на цените - с 0.6 на сто.
24 часа, 21 декември 2020

Средният осигурителен доход за октомври е 1095,37 лева
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход
за страната за октомври 2020 г. е 1095,37 лв. Средномесечният осигурителен доход за
страната за периода от 01.11.2019 г. до 31.10.2020 г. е 1053,81 лв. Определеният
средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване
на размерите на новоотпуснатите пенсии през ноември 2020 г., съгласно чл.70, ал.3 от
Кодекса за социално осигуряване.
24 часа, 21 декември 2020

Чуждестранните инвестиции в България се свиват с над 40% за десет
месеца
Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до
октомври е положителен в размер на 665,8 млн. евро. Обемът им обаче намалява с 40,6%
(455,5 млн. евро) на годишна база, показват предварителните данни на Българската народна
банка (БНБ). За сравнение, през първите десет месеца на миналата година чуждестранните
вложения бяха 1,121 млрд. евро. От януари до септември ПЧИ се свиха с над 30%, показва
статистиката. През октомври инвестициите възлизат на 26,1 млн. евро спрямо 65 млн. евро
за октомври 2019 г., т.е. намалението е 2,5 пъти. От централната банка отчитат, че дяловият
капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и
резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими
имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 1,023 млрд. евро за първите десет месеца на
тази година. Той е по-нисък с 530,7 млн. евро от този за периода от януари до октомври
2019 г., който е отрицателен в размер на 492,6 млн. евро.
investor.bg, 17 декември 2020

Търговското салдо на България се свива с 53% до 1,493 млрд. евро за десет
месеца
Търговското салдо на България за октомври излиза на минус с 51 млн. евро при излишък от
32,6 млн. евро преди година, показват предварителните данни на Българската народна банка
(БНБ) за платежния баланс. За десетте месеца от годината то остава на положителна
територия, но излишъкът се свива до 1,493 млрд. евро при 2,813 млрд. евро за същия период
на миналата година. Спадът достига 53%. Наблюденията на investor.bg показват, че
дефицитът в стокообмена от началото на миналата година се свива, но темпът се забавя. От
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централната банка отчитат, че само за октомври салдото по текущата сметка е на минус със
124,3 млн. евро при отрицателно салдо от 3,7 млн. евро преди година. От януари до
октомври текущата сметка е на плюс с 699 млн. евро при положително салдо от 2,092 млрд.
евро за десетте месеца на миналата година. Статистиката на БНБ показва, че търговското
салдо за октомври е отрицателно в размер на 237,1 млн. евро при дефицит от 244,1 млн.
евро преди година.
investor.bg, 17 декември 2020

Безработицата през ноември е 6.7 процента
Регистрирана безработица в страната през ноември е 6.7%. Това е най-ниската стойност
след края на извънредното положение на 13 май тази година, отчете Агенцията по заетостта.
Спадът в сравнение с октомври е 0.2 процентни пункта, а ръстът спрямо същия период
преди година е 0.9 пункта. В края на ноември регистрираните безработни в бюрата по труда
са били 218 840, което е с 9 069 души по-малко от октомври. На годишна база увеличението
е с 29 366 души. В края на месец ноември регистрираните безработни са били 218 840, което
е с 9069 лица по-малко от октомври. На годишна база увеличението е с 29 366 лица. През
същия период са започнали работа 17 343 души, като в сравнение със същия месец на
миналата година се отчита ръст с 13%. Други 370 от групата на пенсионерите, учащите и
заетите също са намерили своето ново работно. От тях 87.5% са устроени в реалната
икономика, като най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 25,5%
от всички започнали работа, следвани от търговията – с 16,3%, хотелиерството и
ресторантьорството – 8,0%, държавното управление – 6,3%, строителството – 5,3%, и др.
econ.bg, 16 декември 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство", по Печалба за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Геотехмин ООД
Пътинженерингстрой Т ЕАД
Трейс груп холд АД
Хидрострой АД
ГБС-Инфраструктурно строителство АД
Еф Асетс ЕАД
Артекс Инженеринг АД
Пътперфект Т ЕАД
Европейски пътища АД
Битумина ГмБХ - България ЕООД

Град
София
Търговище
София
София
София
София
София
Силистра
Пловдив
София

Общо приходи,
(хил. лв.)
2018
2019
130 157
138 505
8 274
15 181
6 073
14 365
18 243
11 399
2 677
8 712
231
5 187
4 733
4 952
2 171
4 607
514
3 702
2 755
3 076

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

2021 - година на "кучета на SOFIX"?

БФБ-София

намират водещите европейски и световни индекси в
Седмичен оборот
14 - 18 декември 2020 г.
края на годината, то излиза, че лоша година е имал само
Пазар
Оборот (лв.)
SOFIX. Индексът на сините чипове, почти през цялата
Основен пазар
година, бе сред най-зле представящите се в световен
Premium
479 845.02
мащаб, като най-вероятно ще завърши годината в топ-3
Standard
5 845 432.30
на тази негативна класация. И изводът - SOFIX може да
АДСИЦ
2 628 247.14
разполага със сериозен догонващ потенциал през
Регулиран пазар следващата 2021 година при две условия. Първото 9 298 089.82
общо
светът и в частност България, поставят "юздите" и
започнат да овладяват коронавирусната криза. Вторият BGREIT: 20.11.2020 – 21.12.2020
икономиката на страната ни, заедно със световната,
започнат да се възстановяват с по-ускорени от
очакванията темпове. Ако първото се случи, то и
второто изглежда доста вероятно, предвид на доста
скептичните очаквания за възстановяването на
българската икономика.
Но първите неща първо...
Та ако приемем, че се изпълнят гореспоменатите две
точки, то за инвеститорите напълно логично следва
BGBX40: 20.11.2020 – 21.12.2020
втория въпрос - кои ще са най-добрите компоненти на
индекса на сините чипове? И макар родния капиталов
пазар, тотално да не е обвързан с международните
пазари, в търсене на печелившите, можем да се обърнем
към логиката на световните пазари и мненията на
анализаторите - ротация от най-печелившите към найгубещите, като последните са стойностни компании и
компании от най-силно засегнатите сектора... Или ако
SOFIX: 20.11.2020 – 21.12.2020
перефразираме - "последните могат да станат първи". А
сега - кои са последните? Инвеститорите обичат да се
"ровят в боклука". Тоест, често обичат да гледат найгубещите. Тази стратегия е добре обхваната и
експлоатирана на западните пазари, от различни
стратегии, като например "кучетата на Dow". Идеята зад
това - изоставащите компании, могат да наваксат и да се
представят по-добре от пазара, при трайно
възстановяване.
Както се вижда от таблицата пет от дружествата, или
една трета от компонентите на индекса, са отбелязали понижение по-голямо от спада на
бенчмарка и над 20% от началото на годината. И това са Доверие - с понижение от 23.7%,
Монбат - загуба от 35.5%, ЦКБ - понижение от 36.3%, Химимпорт - с 39.6% и ПИБ - с 47.7%.
Тоест с най-лошо представяне се отличават двете публични банки, и три индустриални
холдинга. Едва ли може да се каже, че резултатът е изненадващ, като до голяма степен
отразява случващото се на международните пазари, където финансовите акции, заедно с
индустриалните такива бяха сред най-силно засегнатите през 2020-та година... Но именно
тези сектори са и доста чувствителни към циклите на икономиката и могат да се окажат
големите печеливши през следващата година, ако световната икономика започне да се
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възстановява... Така, че логиката изразяване от много експерти на световните пазари, може
да се прехвърли и на родния капиталов пазар - най-силно засегнатите компании от кризата,
могат и да са най-силно възстановяващите се през следващата година.
Историческото представяне на най-губещите също е обнадеждаващо... Ако погледнем към
това кои компании от индекса са се представяли най-добре при два от последните възхода
на индекса, последвани от по-сериозни корекции, то нещата изглеждат така:
Става въпрос за периодите от 23-ти юни 2012-та година, когато индексът регистрира дъно
от 286 пункта, до 23-ти февруари 2014-та година (година и осем месеца), когато индексът
бележи най-висока стойност от 599 пункта (повишение от 109%), който става реалност след
корекция от 37%; и периода от 23-ти май 2016-та година (с дъно от 432 пункта) до 23-ти
август 2017-та година (година и три месеца), когато бива достигнат връх от 733 пункта
(повишение от близо 70%), след корекция от 32.2%.
През първия разглеждан период акциите на Първа Инвестиционна Банка са били найповишаващата се позиция. Те са поскъпнали със 165%, при ръст за индекса от близо 110%,
или над 1.5 пъти повече от ръста на SOFIX. Следват две компании с почти еднакво
повишение – от 158%, в лицето на Холдинг Варна и Централна Кооперативна Банка. Още
три компании бележат повишение по-голямо от това на SOFIX – Трейс Груп Холд, Стара
Планина и Химимпорт. Малко под чертата остават акциите на Монбат, които удвояват
стойността си. При втория разглеждан период резултатите са следните. Ръстът се оглавява
от Доверие Обединен Холдинг, поскъпнали 3.8 пъти.
За сметка на това обаче, акциите на Първа Инвестиционна Банка, са втората най-повишила
се позиция, добавили 200% към стойността си, или близо три пъти повече от повишението
на индекса SOFIX, което е било в размер на около 70%. Следват още две имена, които
присъстват и при първия период – Стара Планина Холд и Централна Кооперативна банка с
повишения съответно от 110 и 100%. Само още две позиции се представят по-добре от
SOFIX през разглеждания период и това са Химимпорт и Софарма. От тях само Химимпорт
се представя по-добре от индекса и през първия разглеждан период. В заключение, ако
историята се повтаря, то да се залага на най-губещите в момента, или "кучетата на SOFIX",
може и да се окаже не лоша стратегия за следване през 2021-ва година.
infostock.bg, 21 декември 2020

IPO-то на „Биодит“ ще бъде на 21 януари 2021 г.
Новата година за българския капиталов пазар ще започне ударно. Първично публично
предлагане на пазара за растеж BEAM, с което ще бъде увеличен капитала на
технологичната компания „Биодит“ АД, ще се проведе на 21 януари, съобщи дружеството.
На аукциона ще бъдат предложени до 1 млн. акции на компанията - обикновени, поименни,
безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 лев. В случай, че всички
акции от увеличението бъдат записани, капиталът на дружеството ще се увеличи до 13 820
583 броя акции, като всички издадени книжа ще бъдат допуснати за търговия на пазар
BEAM. Предлагането ще се счита за успешно и капиталът ще бъде увеличен, ако са
записани и платени не по-малко от 250 хил. акции - минималният размер на емисията.
investor.bg, 21 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.
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ИНВЕСТИЦИИ

Държавната грижа за "Порт Доган" не
секва
Отминаващата година ще се запомни с
несекващите грижи на държавата по изграждане
на атрактивна пристанищна инфраструктура във
Варненско-Белославското езеро, в средата на
което е портът на Ахмед Доган. В сряда, 22
декември, правителството разреши изпълнението
на хидротехнически дейности по удълбочаване на
двете трасета (каналите 1 и 2), по които се движат
плавателни съдове. Дейностите ще се извършват
от
държавното
дружество
"Транспортно
строителство и възстановяване" ЕАД, а периодът
за работа е 510 дни. Това е поредното решение на
кабинета за модернизиране на водния коридор.
По-рано през годината три пъти бяха разрешавани
дейности около прокопаването с различен срок, а
имаше и още едно разрешение - за работа по
подобряване на едно от кейовите места на "Варназапад" и възстановяване на проектните параметри
пред стените на терминала "Леспорт". Найвероятно за различните типове дейности се
изискват отделни правителствени актове, затова и
министрите се занимаваха няколко пъти с казуса.
Проектът за водния коридор през езерото е на
обща стойност 350 млн. лв. Той ще бъде от полза
на всички околни пристанища, включително на
държавното варненско. Идеята за удълбочаването
е много стара, но пари се намериха едва след като
Доган се появи като собственик в района в края на
2018.
Сега, 23 декември 2020

„Сиела“ и „Лекс“ в битка за 36 млн. лв.
“Сиела норма” АД и “Лекс. бг” ЕАД са
единствените фирми, подали оферти за машините
за вота. До 7 декември, когато бе крайния срок за
участие в процедурата, шест фирми и две
физически лица бяха кандидати да доставят
устройства за гласуване. ЦИК е отстранил двама
от претендентите - Иван Иванов от БАН и
“Български машини за гласуване” ДЗЗД, след като
се оказало, че представляват един и същ
консорциум. Срокът за подаване на ценови
оферти изтече в четвъртък. От ЦИК обясниха
пред “Труд”, че утре се разглеждат офертите и се
очаква да се вземе решение кой е победител в

Суперкомпютърът поскъпна с 5
млн. лв. за нов асфалтов път
Министерството на финансите ще
отпусне 5 милиона лева за нова улица
до района, където се строи сградата
на новия суперкомпютър в София.
Столичният
кмет
Йорданка
Фандъкова показа, че новата улица
"Северна" ще бъде успоредна на бул.
"Цариградско шосе" и ще е дълга
около километър с две платна в
посока и тротоар. Финансовият
министър Кирил Ананиев пък
допълни,
че
правителството
предвижда всяка година да отпуска 3
млн. и 800 хил. лв, за експлоатацията
и дейността на този суперкомпютър.
Сега, 22 декември 2020

Paysafe с нов офис в България
Компанията за онлайн разплащания
Paysafe стъпва на морския бряг в
началото на следващата година с
откриването на първия си офис извън
София в България – във Варна. В
новата локация на компанията с обща
площ от 1600 кв. м се предвижда да
работят близо 200 служители,
ангажирани
основно
с
информационните технологии и
обслужването на клиенти от цял свят.
economic.bg, 22 декември 2020

Започнаха два нови хотела във
Велико Търново
Започна строителството на два нови
хотела
във
велико
търново,
независимо
от
коронакризата.
Първият
ще
се
намира
в
непосредствена
близост
до
общежитията на университета в кв.
„Колю
Фичето“,
точно
до
кръстовището на ул. „Магистрална“
и в съседство с пътен възел „Качица“.
Инвеститор е бизнесменът Мирослав
Велчев. В момента се оформят
основите на бъдещата сграда, която
ще е съставена от две крила.
Борба, 18 декември 2020
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надпреварата. Очакванията са, че за пореден път това ще е “Сиела норма” АД, която играе
с по-ниски оферти от “Лекс. бг”. Поръчката е за 9600 устройства на стойност 36 000 000 лв.
без ДДС. Машините трябва да бъдат доставени не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
Труд, 21 декември 2020

Тунелът под връх Шипка може да се финансира по програма
„Транспортна свързаност 2021-2027 г."
За изграждането тунела под връх Шипка Агенция „Пътна инфраструктура“ ще
кандидатства за финансиране по програма „Транспортна свързаност 2021-2027 г.",
съобщиха от регионалното министерство. Съоръжението е част от проект „Път ІІІ-5004
Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка,
с обща дължина 10,549 км“. През октомври миналата година пътната агенция обяви открита
процедура за проектиране и строителство с индикативната стойност 267 225 010 лв. без
ДДС. В срока за получаване на оферти са постъпили 7 предложения. Към момента работата
на комисията по оценката им продължава, отбелязва министърът на регионалното развитие
и благоустройството Петя Аврамова.
Банкеръ, 21 декември 2020

Държавата ще финансира пътища до заводите "Солвей Соди" и "Рубин"
Държавата ще осигури 5.8 млн. лв. за ремонт на пътищата до заводите "Солвей Соди" в
Девня и "Рубин" в Плевен. Финансирането се предоставя по Закона за насърчаване на
инвестициите заради мащабните проекти, които компаниите изпълняват, на обща стойност
близо 100 млн. лв. Това стана ясно след правителственото заседание в сряда, на което беше
решено да бъдат отпуснати средства от бюджета на Министерството на икономиката.
Получател на парите ще бъдат двете общини. Плевен ще получи 758.7 хил. лв. с ДДС като
целево финансиране за основен ремонт на съществуваща пътна връзка между обслужващ
общински път и Околовръстния път на града. Отсечката е с дължина 500 м, а ремонтът й
ще улесни излизането на главния път, като скъси трасето с около 5 км. Освен от "Рубин" и
доставчиците му пътят ще се ползва и от останалите предприятия в района, както и от
жителите на града. Финансирането за община Девня е 5 млн. лв., като парите ще отидат за
реконструкция на близо 6 км пътища до пристанището. Това ще улесни пътното движение,
като се предостави по-лесен и удобен транспортен достъп за всички предприятия, които
работят с пристанище "Варна - Запад", казаха от пресцентъра на кабинета. Проектът на
"Солвей Соди" е за изграждане на нова инсталация за производство на сода бикарбонат и е
на стойност 60 млн. лв. Наскоро от компанията коментираха за "Капитал", че инвестицията
ще бъде финансирана със собствени средства.
Капитал, 18 декември 2020
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АНАЛИЗИ

Работата от вкъщи разкри големите успехи и провали на ИТ сферата
Пандемията изкара на показ възможностите на технологичната инфраструктура, която ни
заобикаля, но също така се разкриха и нейните слабости. Последните месеци ни дадоха
важни уроци, над които трябва да помислим.
На фона на сътресенията през тази година начинът, по който бизнесът и домакинствата
реагираха на резките промени, демонстрира всеобхватната мощ на съвременните
технологии. Именно ИТ позволиха на много служители да преминат от работа в офиса към
работа от разстояние - с изненадващо малко суетня.
Някои организации и работници вече имаха подобна практика и без друго - и се чувстваха
комфортно в новата обстановка. Това важи най-вече за фирмите от самия ИТ сектор. Ала
много повече предприятия бяха принудени да практикуват дистанционната работа за първи
път в съществуването си.
Едновременно с това ученици и студенти започнаха да учат и те дистанционно. Стари
компютри, смартфони и всевъзможни джаджи бяха впрегнати в действие. Онлайн
забавленията преживяха същински бум - заключени в домовете си, хората търсеха разтуха
в стрийминг видео, онлайн игри и електронни спортове.
Момент на сила
Трябва да признаем, че ако кризата с COVID-19 беше настъпила 15 или дори 10 години порано, ситуацията щеше да е съвсем различна. Работата от вкъщи би била почти невъзможна
за мнозинството, отбелязва ZDNet. Домашните компютри бяха много по-рядко срещани.
Нямаше повсеместен широколентов интернет, малцина имаха Wi-Fi в домовете си. Нямаше
ги и съответните приложения и услуги - или ако ги имаше, те не можеха да бъдат достъпни
дистанционно.
Нямаше как да има видеочат - по онова време беше трудно и скъпо да се гледаме лице в
лице с колеги, с които работим дистанционно. Нямаше да е по силите и джоба на
обикновените хора да се "срещнат" със самотните си роднини през интернет. Концепцията
за облачния софтуер беше преди всичко само концепция.
С две думи, съвременните технологии бяха достатъчно напреднали през 2020 г. и ни
"спасиха" в този труден момент, като направиха възможно най-важните неща да продължат
- работата, ученето.
Ограниченията
Тази година обаче подчерта и ограниченията на технологиите. Макар че системи като Zoom,
Microsoft Teams и Slack отчетоха огромен ръст на популярността, трябва да признаем, че
инструментите за сътрудничество, с които разполагаме, все още са разочароващо
ограничени. Все още има дълъг път да се извърви, преди тези приложения да могат да се
"мерят" с богатството на взаимодействието лице в лице.
Средствата за дистанционна работа ни позволиха да продължим да сме продуктивни, но те
не могат да позволят избликването на онова вдъхновение, което получаваме при среща и
разговор на живо с колеги. И макар че на теория сме по-свързани (цифрово) от всякога,
никога не е имало толкова много хора, изпаднали в дупка заради изолация и самота,
депресирани и отчаяни.
Дълго очакваният бум на модерните технологии като добавена реалност и виртуална
реалност не се случи. Дали технологията не беше готова или хората не бяха готови за нея в крайна сметка не можахме да се порадваме на нови, виртуални и 100 процента
реалистични преживявания, каквито създателите на VR и AR ни обещават от години.
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Ново икономическо разделение
Някъде тук трябва да се отбележи и фактът, че събитията от тази година начертаха
границата на ново икономическо разделение - между хората от сферата на знанията, които
могат да работят удобно от вкъщи, и другите - работещите на "първа линия", които няма
как да извършват своята дейност от дома си. Това са лекари и медицински сестри,
продавачи, артисти и певци, хотелиери - всички те няма как да осъществяват своята дейност
дистанционно, през компютъра. В условията на изолация вторите просто нямат
алтернатива.
Задълбочи се и дигиталната пропаст
Удивително или не, през 2020 година не само, че има цифрова бездна, но тя става голяма и
по-страшна. За децата, които нямат компютър и интернет у дома, 2020 г. бе година на
загубено образование наред с всички други лишения. Не е без основание предложението да
се обяви нулева година - много деца по цял свят просто останаха сами с учебниците си.
Изминалата година показа колко разчитаме на технологиите, но също така ни напомни, че
ползите не са нито абсолютни, нито разпределени равномерно. Докато гледаме към 2021 г.,
трябва да помислим как да се справим с тези предизвикателства, вместо да ги игнорираме
в бързането да се върнем към нормалността.
Money.bg, 22 декември 2020

стр. 11 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 51 (438) / 23 декември 2020

Камара на професионалните оценители

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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