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Българската ИТ компания "Алтерко" се готви да
продаде част от бизнеса си в Азия само няколко дни,
след като потвърди създаването на ново
подразделение в Китай. Компанията търси купувач на
телекомуникационния си бизнес са на континента,
обединен във фирмите Allterco PTE в Сингапур,
Allterco SDN в Малайзия и Allterco Co. в Тайланд. Към
момента предложение за закупуването на дъщерните
дружества има от сингапурската Skylight Venture
Capital в размер на 2,1 милиона евро или на над 4
милиона лева. Това става ясно от уведомление за
полученото предложение на "Алтерко" до Комисията
по финансов надзор и Българската фондова борса.
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"Алтерко" търси купувач на част от
бизнеса си. И вече има оферта за €2,1
милиона
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Банкеръ, 31 март 2021

София
170
160
150
140
130
120

2018'Q4

Във Варна, например, този месец се предлагат
няколко хотела, които са натрупали дългове към
общината и Националната агенция по приходите.
Сред тях е и хотел „Гардия“ в "Златни пясъци". Той е
собственост на „Грасан България“ , което пък е
еднолично притежание на регистрираното в Панама
дружество „Грасан мениджмънт Инк“. Заради
натрупани дългове, хотел "Гардия" е обявен на
публична продан от частния съдебен изпълнител
Станислава Янкова. Началната му тръжна цена е 1.
069 млн. лева. Огледите започнаха на 28 март и ще
приключат на 28 април. Хотелът е с площ от 2059.00
кв. м, а прилежащата земя е близо декар. На частния
съдебен изпълнител Янкова очевидно й се отваря
доста работа, тъй като е натоварена и с продажбата на
друг атрактивен хотел в "Златни пясъци" – хотел
„Дана палас“, с площ от 7440.00 кв.м. и разположен на
терен от 3.91 декара. Той е собственост на „Синчец
ММ" ЕООД на Марин Луканов.

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

2018'Q3

Продават хотели като топъл хляб

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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Продават имоти на бивш ас в бизнеса с метали
Частен съдебен изпълнител продава на търг изоставена и полуразрушена производствена
база в Сопот, собственост на пловдивския бизнесмен Димитър Бичев. В продажбата са
включени няколко имота, които са в активите на фирмата му „Бутранзит 7“ ЕООД. Същите
са част от дворно място на основна производствена площадка на „ВМЗ“ЕАД - Сопот, и
заемат площ от над 8 декара. Преди години там са произвеждани метални изделия, а днес
базата е превърната в руина. Търгът за нея е предизвикан от „Юробанк България“ АД
/бившата Пощенска банка/ заради неизплатени кредити за няколко милиона лева, взети
срещу ред ипотеки върху отделните сгради в имота. От началото на тази година това е втора
публична продан. През месец януари първоначалната стартова цена за целия обект бе 72
000 лв. с ДДС. Купувачи за търга тогава не се явиха и сега цената е намалена на 64 800 лв.
с ДДС.
Марица, 30 март 2021

"Аджибадем" придобива лечебни заведения в Сърбия
"Аджибадем Сити Клиник" обяви подписване на споразумението за придобиването на Bel
Medic Group и нейните дъщерни дружества, които са водеща частна медицинска група в
Сърбия. Сделката представлява 70% придобиване на Bel Medic Group от "Аджибадем Сити
Клиник", дружеството чрез което "Аджибадем" реализира своите инвестиции в Източна
Европа. Стойността на сделката не се съобщава. Bel Medic Groupима една болница и 5
медицински центъра в Белград. На българския пазар стъпва през 2016 г. и към момента
обединява 4 болниции 4 медицински центъра в София и Варна. В тях работят над 2500
медицински специалисти, 700 от които лекари. За 2018 г. оборотът на двете най-големи
болници на групата у нас "Аджибадем Сити Клиник Токуда" и на сърдечно-съдовата
"Аджибадем Сити Клиник" на Околовръстния път в София възлиза на близо 190 млн. лв.
mediapool.bg, 30 март 2021

„Телелинк“ създава свое дружество в Румъния
Бългapcĸaтa тexнoлoгичнa ĸoмпaния „Teлeлинĸ Бизнec Cъpвиcиc Гpyп“ AД (TБC Гpyп)
oбяви, чe пpoдължaвa дa paзшиpявa бизнeca cи извън cтpaнaтa в пocoĸa Pyмъния.
Koмпaниятa щe cъздaдe изцялo пpитeжaвaнo oт нeя дъщepнo дpyжecтвo в ceвepнaтa ни
cъceдĸa. Hoвoтo звeнo щe нocи имeтo Теlеlіnk Вuѕіnеѕѕ Ѕеrvісеѕ и щe имa peгиcтpиpaн
ĸaпитaл oт 10 xил. eвpo, ce ĸaзвa в изявлeниe нa TБC Гpyп, цитиpaнo oт Ѕее Nеwѕ. Πлaнoвeтe
зa зaтвъpждaвaнe нa пoзициитe в Pyмъния нe ca нoви, ĸaтo идeятa зa мecтнo
пpeдcтaвитeлcтвo тaм e нa пoвeчe oт двe гoдини. Oтдeлнo oт тoвa, Teлeлинĸ вeчe пpeдocтaвя
cвoи ycлyги в cтpaнaтa – нeйнaтa тиĸeт cиcтeмa нaпpимep фyнĸциoниpa в oĸoлo 20
pyмънcĸи гpaдa.
economic.bg, 29 март 2021

"Български ВиК холдинг" става мажоритарен собственик на "ВиК"
Перник
"Български ВиК холдинг" става мажоритарен собственик на "ВиК" Перник. Националната
структура получава 51 процента от капитала на пернишкото водоснабдително дружество,
който досега е бил притежание на МРРБ, съобщи управителят на пернишкото "ВиК"
Борислав Иванов. Решението е било взето на Общо събрание на съдружниците. Мярката се
предприема с цел да се стабилизира финансовото и техническото състояние на ВиК
оператора, както и да получи по-голяма възможност за кандидатстване по различни
проекти. Пет общини в региона - Перник, Радомир, Брезник, Трън и Земен поделят
миноритарния дял от капитала на водното дружество. Във "ВиК" - Перник работят 330
души. Предприятието обслужва 131 930 души.
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ДЗИ поиска регулаторът да одобри сделката за NN
Застрахователната компания „ДЗИ Животозастраховане“, част от белгийската банковозастрахователна група KBC, е поискала от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да
одобри сделката по придобиването на бизнеса на NN в България. Съобщението за
стартираното производство е публикувано от регулатора, като заинтересованите трети
страни могат да представят информация или да изразяват писмени становища в следващите
седем дни. Сделката бе обявена от ДЗИ преди малко повече от месец, като главният
изпълнителен директор на компанията Коста Чолаков обяви, че пeнcиoннoocигypитeлният
бизнec нa NN е липсващото парченце в пъзела на KBC. Тогава той коментира още, че с
придобиването на „ДЗИ Животозастраховане“ компанията ще привлече 400 хил. клиенти
на NN.
economic.bg, 26 март 2021

„Карго-партнер“ се разширява в Северна Македония
Българската логистична компания „Карго-партнер“ открива офис в Скопие, като по този
начин цели да разшири мрежата си в Европа. Фирмата предлага широка гама от
транспортни услуги по въздух, море и суша, а с новият офис ще задоволи нарастващото
търсене от страна на клиентите в този регион. „Офисът допълва логистичните ни центрове
в Сърбия и България и засилва позициите ни в тази част на Европа. Той ще ни позволи да
използваме по-добре стратегическото местоположение на Северна Македония на
Балканите“, коментира Щефан Краутер, главен изпълнителен директор на компанията.
Компанията е основана в България през 2003 г., а в Сърбия заработва година по-късно. През
2018 г. открива логистичен център в София с 22 000 палетни места и обща площ от 16 500
кв. м. В него има обособени зони с температурно- контролиран режим, ценни товари и
онлайн поръчки. В Белград към момента „Карго-партнер“ предлага 8000 кв. м пространство
за съхранение. Освен това фирмата работи по установяването на редовни линии между
Северна Македония и Турция, както и Австрия.
economic.bg, 26 март 2021

Още 20 млн. лв. ще потънат в софийското метро
Кабинетът на Бойко Борисов отпусна поредната порция милиони за софийското метро, част
от които ще отидат за изключително скъп проект с доста съмнителна стойност. 20 милиона
лева гласува правителството на Столична община по време на редовното заседание на
кабинета. Средствата се предоставят за придобиването на нови 10 метровлака за третата
линия на метрото, както и за доставка и монтаж на преградни врати за метростанции от
първия и втория метродиаметър. По-интересен обаче е вторият проект, за които държавата
отпуска пари. В бюджета на София за 2021 г. вече са заложени 15 млн. лв. за поставяне на
предпазни прегради на пероните на десет метростанции от по-старите линии на столичното
метро. Това означава, че за плексигласови огради на всяка от спирките ще бъдат похарчени
по 1,5 млн. лв. За същото мероприятие, както и за плащания на нови мотриси, през лятото
на м.г. Министерски съвет вече отпусна други 15 млн. лв.
Сега, 25 март 2021
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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ПЧИ: 32.7 млн. EUR, януари 2021

За 7 години еврофондовете са увеличили
БВП на България с 8.3%

1200

В края на втория 7-годишен програмен период
България е усвоила едва 54% от средствата по
европейските фондове, предоставени за преодоляване
на значителното изоставане в икономическото ни
развитие, лошото състоянието на инфраструктурата и
на жизнения ни стандарт спрямо другите държави в
ЕС. От определените за страната ни за 2014-2020 г.
общо 9.9 млрд. евро по десет програми, към 31
декември 2020 г. са разплатени 6.360 млрд. евро. От
тях 5.371 млрд. са идват от фондовете на Евросъюза, а
останалата част - от държавния бюджет. Така дори и
ускореното
харчене
заради
пандемията
и
пренасочването на неусвоени евросредства към мерки
за борба с последиците от ковид-кризата през
последната година, не са били в състояние да подобрят
картината на европейските инвестиции. Данните са от
анализ на финансовото министерство, направен през
март, в който се изчислява и ефектът на еврофондовете
върху българската икономика.
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Средно по шестима безработни се състезават за едно
свободно работно място у нас, показват последните
данни на Агенцията по заетостта към края на
февруари. В 17 области равнището на безработица е
над средното за страната, като най-високите стойности
се отчитат в Северозападния район - Видин, Монтана
и Враца. Най-силна е конкуренцията в областите
Разград и Видин, където за една вакантна позиция се
състезават съответно по 15 и по 12 безработни. На
другия полюс са София-град и Русе, където за едно
място се борят средно по 4 души. Данните сочат, че за
сравнение към края на януари в цялата страна за
свободно работно място са се конкурирали по 8 души,
а към края на декември миналата година - по 9. По
последни данни равнището на безработицата в
страната е 6.9%. Традиционно най-ниско е нивото му
в София-столица - малко под 3%, а най-високо - в
област Видин - 14%.

31.03.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.66581 BGN
1 GBP = 2.29079 BGN
Икономически показатели

март'19

Шестима безработни се борят за едно
свободно работно място у нас

Безработица: 6.9%, февруари 2021
9.5%
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Външният дълг нараства с 6,5% за година
Брутният външен дълг на страната е нараснал с 6,5% за година. В края на януари той е 37.61
млрд. евро, или 58,4% от БВП. Това е с 2,28 млрд. евро повече спрямо миналия януари,
показват данни на БНБ. На месечна база през януари обаче дългът намалява с 832,2 млн.
евро, или с 2,2%. В края на 2020 г. той е бил 38,45 млрд. евро. В края на януари
дългосрочните задължения са 29,3 млрд. евро - 77,8% от брутния дълг и 45,4% от БВП.
Спрямо края на миналата година те намаляват с 0,05%, а на годишна база се увеличават с
9,7 на сто. Краткосрочните задължения възлизат на 8,4 млрд. евро, което е 22,2% от брутния
дълг и 13% от БВП. Това е с 819 млн. евро по-малко спрямо края на 2020 г. и с 297 млн. помалко спрямо януари миналата година. Брутният външен дълг на сектор “Държавно
управление” в края на януари е 7,396 млрд. евро и за една година расте с 36%. Причината
са пуснатите през септември държавни облигации на международните пазари в размер на
2,5 млрд. евро. Външните задължения на банките възлизат на 4,486 млрд. евро и намаляват
с 3,3% спрямо януари 2020 г.
24 часа, 29 март 2021

Половината от икономическия ръст от 2014 г. насам идва от европейските
средства
През 2020 г. брутният вътрешен продукт на България е с 16.7% над нивото си от 2013 г. в
реално изражение по сметки на НСИ. Изчисления на Министерството на финансите на база
иконометричния модел СИБИЛА 2.0 показват, че половината от това увеличение се дължи
на усвоените европейски средства от втория програмен период 2014-2020 г., показва
доклад, качен на страницата на ведомството в интернет през март 2021 г. Изчисленията
представляват оценка на преките макроикономически ефекти от оперативните програми на
Европейския съюз и проектите, финансирани от тях. Последната подобна сметка за ефекта
от евросредствата - през 2019 г., показа, че около една трета от растежа на българската
икономика се дължи на еврофондовете. Според симулациите, направени през СИБИЛА,
стойността на общо създадения в страната брутен вътрешен продукт през периода 20142020 г. щеше да е с 8.3% по-малка без европейските фондове. Към края на 2020 г. са усвоени
54.4% от предвидените 9.9 млрд. евро европейски средства или близо 5.4 млрд. евро. В
сметките не са включени средствата в помощ на частния сектор за преодоляването на
последиците от кризата, предизвикана от пандемията, уточняват от Министерството на
финансите.
Капитал, 26 март 2021

Финансовите резултати на бизнеса се подобряват.
През февруари 17,6% от фирмите са имали по-високи приходи от предходния месец,
показва анкета на Националния статистически институт сред нефинансови предприятия.
Това е най-високият дял на фирмите с ръст на приходите за последните пет месеца. 34,1%
от анкетираните предприятия посочват, че през февруари са имали намаление в приходите
от продажби на стоки или услуги в сравнение с януари 2021 г., а при 47,9% няма промяна.
Анкетата показва, че фирмите със спад на приходите имат най-малък дял за последните пет
месеца, което е добър сигнал за икономиката на страната. Разпределението по
икономически дейности показва, че 53,1% от фирмите в дейности „Култура, спорт и
развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление на
приходите от продажби на стоки или услуги. На второ място е строителството с 38,4% на
фирмите със спад.
Труд, 25 март 2021
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Кредитирането остава потиснато през февруари
Кредити продължават да растат, но темповете в повечето сегменти се забавят все повече.
Общо портфейлите на банките се увеличават със 125.4 млн. лв. за февруари и достигат 61.57
млрд. лв. На годишна база обаче ръстът се понижава до 4.13% при 4.57% през януари и
7.42% година по-рано. Ръстът през февруари идва изцяло от кредитирането на дребно. Със
109.4 млн. лв. се увеличават потребителските заеми, които достигат 11.95 млрд. лв., а с
малко над 100 млн. лв. жилищните. Те вече са 12.07 млрд., като остават и най бързо
растящия сегмент - 11.35% на годишна база. За сравнение, при потребителските кредити
повишението вече втори месец е под 5%. При фирмените заеми през февруари има спад с
68.5 млн. лв., а на годишна база повишението се охлажда до 2.6%. Лошите и
преструктурирани заеми в системата остават практически без промяна - понижение от едва
7.9 млн. лв. до 4.93 млрд. лв. Това представлява 8% дял общо, като има леко подобрение
при фирмените кредити до 8.72% и леко влошаване при тези за домакинствата, които се
покачват до над 7%.
Капитал, 24 март 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Полиграфическа дейност и други
дейности, свързани с печатането", по Общо активи за 2019 г., хил. лв.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Юрий Гагарин АД
Печатница на Българска народна банка АД
Обертюр Фидюсиер АД
Демакс АД
Демакс Холограми АД
Флекспринт ЕООД
Билборд АД
София Принт Инвестмънт ЕООД
Мултипринт ООД
Дедракс АД

Град
Пловдив
София
София
София
София
Цалапица
София
София
Костинброд
София

Печалба,
(хил. лв.)
2018
121 590
85 396
48 724
37 196
33 322
31 904
27 730
25 478
24 468
16 909

2019
152 452
90 162
50 878
39 173
34 896
32 846
27 804
25 156
24 640
20 037

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

Основен пазар
311 048.65

Standard

2 369 697.04

АДСИЦ

872 475.30

Регулиран пазар общо

3 743 296.13

BGREIT: 01.03.2020 – 30.03.2021
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investor.bg, 29 март 2021

SOFIX изпраща седмицата на най-високото
си ниво от началото на март

Оборот (лв.)

Premium

03.03

Инвестиционната компания Impetus Capital подготвя
листване на свое дружество на пазара за растеж на малки
и средни предприятия BEAM. Към момента то има
набран капитал от 600 хил. лева, като целта от
листването е в горния праг от 6 млн. лева. Това заяви
Виктор Манев, партньор в Impetus Capital, в предаването
“Бизнес старт” по Bloomberg TV Bulgaria. „До един-два
месеца ще имаме документ за допускане на Българската
фондова борса, където очакваме да бъде одобрен“,
посочи гостът. Целта ни е да създадем възможност за
докосване до растящия пазар на българските компании.
„В България има около 60 млрд. лева по банкови сметки
на гражданите, които са на отрицателна лихва, от тях 10
милиарда лева са на фирми. Всъщност това са пари,
които не са действащи и не работят за икономиката,
трябва да ги вкараме в действащи компании“, каза
Виктор Манев. ой коментира представянето на
Българската фондова борса, посочвайки, че страната ни
се движи с бавни, но сигурни стъпки към световните
тенденции. “България бавно следва световната
тенденция и индексът SOFIX става технологичен”,
посочи гостът. “Вероятно една от многото интересни
стъпки е влизането на “Алтерко” АД и "Телелинк Бизнес
Сървисис груп" АД в индекса SOFIX”, посочи Манев.

БФБ-София
Седмичен оборот
22 - 26 март 2021 г.
Пазар

01.03

Ново дружество ще търси 6 млн. лв. на BEAM
пазара

SOFIX: 01.03.2020 – 30.03.2021
505.0
500.0

Българската фондова борса приключва една позитивна
седмица, като всички индекси се оцветиха в зелено и
изпратиха последния ден с повишения. Основният
индекс SOFIX записа четири печеливши сесии през
седмицата, с което прибави 2% към стойността си до
499,910 пункта в петък. Това е най-високото ниво на
затваряне от 1 март, когато приключи на 502,340 пункта.
По-широкият BGBX40 записа шеста поредна печеливша сесия, като през седмицата нарасна
също с 2% до 112,390 пункта. Секторният BGREIT също изпраща седмицата с ръст, като се
повиши с 1,4% от понеделник насам. Последните пет сесии донесоха повишение и за
BGTR30, който напредна с 1,37% до 535,790 пункта в петъчната сесия.
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investor.bg, 26 март 2021

* 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

Нов завод във Велико Търново ще
захранва Европа с биоразградими
чашки и чинийки
Във Велико Търново отварят ново предприятие за
биоразградими хартиени чашки и чинийки и
всякакъв вид посуда, които трябва да заменят
пластмасовите, използвани досега. От началото на
юли тази година на територията на Европейския
съюз е забранено използването на 8 вида
пластмасови изделия за еднократна употреба,
считани за едни от най-големите замърсители на
природата. Местната компания, която трябва да
заработи изцяло до два месеца, има решение на
казуса и е готова да захранва с алтернативните
изделия от хартия Стария континент. В новия
завод са вложени над 4,5 млн. лв., като основната
производствена площадка вече е изградена и
оборудвана, разбра „Борба“. Тя е с площ от 4 дка
и се намира в началото на промишлена зона
„Дълга лъка“, в съседство на местния „Винпром
ВТ“. Вложението е на фирма „Исмар 05“.
Предвиден е трисменен режим на работа и
отварянето на близо 40 нови работни места.
Борба - Велико Търново, 31 март 2021

"Корадо-България" инвестира само в
проекти, които спестяват разходи
Производителят на стоманени панелни радиатори
"Корадо-България", част от чешката "КОРАДО
Груп", приключи 2020 г. с нетна печалба в размер
на 4.59 млн. лв. въпреки трудните икономически
условия и постоянно нарастващите цени на
основните
материали,
използвани
в
производството. "Тези резултати показват
устойчивост в развитието на компанията и
утвърждаваща се тенденция за непрекъснато
усъвършенстване", коментира Иржи Ржезничек,
председател
на
Управителния
съвет
и
изпълнителен директор на "Корадо-България".
Целият бизнес, включително индустрията за
производство на радиатори и вентилационни
системи, през миналата година бяха силно
повлияни от различни фактори, като Covid
ситуацията, предизвиканите от нея европейски и
други ограничения, променливи цени на
суровините и други. "Ето защо основното

Имотите в София продължават да
поскъпват и по време на
пандемията
По време на пандемията имотите са
поскъпнали.
Тази
равносметка
направиха брокерите за изминалата
година. Най-голямо търсене на
жилища има в София и малко
популярни досега места около
големите градове. Ръстът на цените е
най-голям в по-малките областни
градове, съобщи Нова телевизия.
Относно
София,
най-скъпата
локация е "Докторски паметник"
(средно 2430 евро/кв.м.), а найевтино жилище може да бъде
закупено в кварталите „Обеля”,
„Модерно
предградие”,
„Орландовци” и „Люлин” - между
850 и 950 евро/кв. м.
econ.bg, 31 март 2021

Нов Търговски център - “DS Park“
в Добрич Advertorial
На 26 март със символична първа
копка кметът на град Добрич Йордан
Йорданов
даде
старт
на
строителството
на
най-новия
търговски комплекс в гр. Добрич “DS Park”. Локацията му е на бул.
„Добруджа“ 4 . Обектът е
разположен
на
6630.10
кв.м
разгъната площ, на две нива, с
обособени 11 търговски зони в него.
Инвестицията е в размер на 6 500 000
лева.
24 часа, 30 март 2021

Канадският
доставчик
на
консултантски и консултантски
услуги за недвижими имоти Avison
Young заяви, че се разширява
допълнително в Централна и
Източна
Европа
(ЦИЕ)
чрез
стратегически
връзки
с
новосъздадено
предприятие
в
Чешката република и "Славчев
консултинг" в България. Както
българската,
така
и чешката
компания ще работят под марката
Avison Young и ще предоставят
интегрирани услуги на местни и
мултинационални
клиенти
на
канадската компания.
Капитал, 19 март 2021
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предизвикателство не само за "Корадо-България", но и за цялата група "КОРАДО", беше да
поддържаме производството си и ние го направихме", отбелязва изпълнителният директор
на групата Войтех Чамек. През изминалата година компанията инвестира само в онези
проекти, които спестяват разходи, подобряват производителността, подобряват живота на
служителите или предотвратяват технологичния престой.
Банкеръ, 31 март 2021

Нов високотехнологичен завод отваря край Пловдив
Нов високотехнологичен завод за направата на алуминиеви профили за прозоречни
решения и фасади ще бъде открит след около година и половина край Пловдив.
Инвестицията в завода с обща площ от около 200 дка е близо 40 млн. лв. По проект до края
на юни 2022 г. трябва да бъде изградено първото производствено-складово хале с разгъната
застроена площ 22 500 кв. м. През следващите 5-10 години се предвижда построяването на
още три такива. По предварителни разчети предприятието ще стартира дейност в периода
юли – септември 2022 г., като тогава ще бъдат разкрити 150 нови работни места.
Инвестицията в бъдещия завод е на „Интерлинк Груп“ АД, управлявана от Здравко Линкин.
А дейност в него ще започне да извършва дъщерното дружество „Профилинк“ ООД, за
което това ще бъде четвърта производствена база. Капацитетът на предприятието на първия
етап се очаква да е от порядъка на 10 хил. тона алуминиеви профили годишно. Той ще бъде
постигнат при напълно автоматизиран производствен процес. Първата копка на завода ще
бъде направена на специална церемония в сряда в индустриална зона „Mapицa“, част от
„Tpaĸия иĸoнoмичecĸa зона“.
economic.bg, 31 март 2021

eMAG готви големи инвестиции в България и региона
Румънската компания за онлайн търговия eMAG има нов шеф и обяви нова серия големи
инвестиции. Водещият онлайн търговец в Югоизточна Европа смята да инвестира около
3,26 млрд. леи (655 млн. евро) през следващите 3 години. eMAG с продажби за 23 млн. лева
на Черeн петък Новият главен изпълнителен директор е Тудор Маня, бивш генерален
мениджър на eMAG. Той замества Юлиян Станчу, който поема ролята на изпълнителен
президент, се казва в съобщение на компанията. "Инвестициите, които ще направим през
следващите три години, ще ни помогнат да предложим на нашите клиенти по-широка гама
от продукти и по-добри цени, бърза доставка, но и по-лесен процес на плащане", казва
Маня, цитиран от SeeNews. През следващите 3 години eMAG планира да инвестира над 160
млн. евро в разширяване на бизнеса си региона.
expert.bg, 30 март 2021

Вдигат завод за каменна вата край Павликени
Логистична и складова база за каменни фракции и цех за производство на каменна вата
предстои да бъдат изградени край Павликени. Инвестиционното намерение е на бизнесмена
Румен Гайтански-Юнг, собственик на “Петрургия” ЕООД, което вече е внесено в
Регионалната екоинспекция във В. Търново и в Община Павликени. Заводът ще бъде
захранван със суровина от находището за базалт “Върбовка”, а за нуждите на
производството ще бъде изграден и собствен енергоизточник. Общият брой работници,
които ще обслужват комплекса, ще е около 265 души, разпределени в три работни смени.
За реализиране на мащабния проект миналата година дружеството изкупи терените, върху
които ще бъде изградено предприятието. Очаква се това да е една от най-мащабните
инвестиции не само за община Павликени, но и за Великотърновска област. Находище
“Върбовка” се намира в землището на едноименното село и се експлоатира от “Петрургия”
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ЕООД на база договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства за срок
от 35 г.
Янтра - Велико Търново, 30 март 2021

Карго поделението на DHL строи нова база за 9 млн. лв. до летището
Логистичното поделение на DHL започна изграждането на нова база в близост до летище
София. Проектът трябва да бъде завършен до ноември 2021 г. и ще се простира на 12 309
кв. м. Инвестицията е над 9 млн. лв. Πpoeĸтaнт нa нoвaтa лoгиcтичнa бaзa e "Eнepгoпpoeĸт",
a cтpoитeл - "Бapaж Гpyп". DHL работи с две дружества на българския пазар - куриерът "Ди
Ейч Ел експрес България" и поделението, занимаващо се със спедиция и логистика "Ди Ейч
Ел лоджистикс България", като и двете са част от Deutsche Post DHL Group. Новата база ще
се намира на мястото на стария склад на "Ди Ейч Ел Лоджистикс България", намиращ се на
източната тангента на столицата. Там в момента е строителна площадка за изграждането на
нова и по-голяма база, а компанията временно оперира в Нови Хан. Теренът не е
собственост на компанията, като базата ще бъде изградена специално за нуждите на
спедитора на принципа "build to suit lease". Тя ще има крос-док с площ 800 кв. м,
административна част от 1200 м² и складово хале от 3000 кв. м. В халето със светла
височина 11.70 кв. м ще се извършва високо-стелажно складиране на транспортни палети,
което е допълнено от възможността за "side-loading".
Капитал, 30 март 2021

Министър Борисов връчи сертификат за инвестиция на стойност 26 млн.
лв. за нова фабрика в Кюстендил
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас „А“ по
реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на представителя на „Интернешънъл
инвестмънт кампъни“ г-н Едуард Шот. Размерът на инвестицията по проекта възлиза на 26
млн. лв. и в резултат от него ще бъдат разкрити близо 40 нови работни места в нова
автоматизирана фабрика за производство на кухненски мебели в района на град Кюстендил.
Министър Борисов посочи, че от началото на 2021 г. са сертифицирани 12 проекта (11 клас
„А“ и 1 приоритетен) с общ размер на планираните инвестиции над 750 млн. лв. и близо
1200 нови работни места. Десет от проектите са извън столицата, в това число един в
община с безработица над средната за страната, а шест проекта са във високотехнологични
производства и услуги. Инвестиционният проект на „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“
ООД е за изграждане и пускане в експлоатация на автоматизирана фабрика за производство
на кухненски мебели в района на град Кюстендил.
3e-news, 29 март 2021

„Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД инвестира 26 млн. лева в
нов завод
Българската „Интърнешънъл инвестмънт къмпани“ ООД инвестира 26 млн. лева в нов завод
за автоматизирано производство на мебели, съобщи министерството на икономиката.
Инвестицията ще създаде 40 работни места в новия завод в град Кюстендил, заявиха от
министерството при присъждане инвестиционен сертификат от клас А на компанията.
Притежателите на инвестиционни сертификати от клас А се възползват от по-кратки
срокове за административни услуги и индивидуални административни услуги, финансова
помощ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и др. „Интърнешънъл
инвестмънт къмпани“ ООД беше основана миналия месец, според Търговския регистър.
SeeNews, 29 март 2021
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АНАЛИЗИ

Енергийната трансформация на ЕС не е зелена срещу кафява енергия
Нещата не могат да бъдат само кафяви или зелени, когато говорим за енергийната
трансформация на ЕС. Цената на електроенергията от въглища вече не е най-евтината, а от
възобновяемите източници - най-скъпата.
Технологиите за производство на зелена енергия поевтиняха съществено през последните
години, но е факт, че въглищата продължават да бъдат в основата на енергийните стратегии
на някои държави от общността и плановете им ще трябва да бъдат променени. Държавите
от ЕС сами ще изберат пътя, по който да стигнат до заложените цели за безвъглеродна
икономика до 2050 година. В следващите години акцентът ще са възобновяемите
източници, а газът още известно време ще остане основен енергоносител, признават от
Европейската комисия (ЕК) по време на онлайн семинар, посветен на Зелената сделка. В
някои държави залагат на ядрената енергетика, други - решават да се откажат напълно от
нея, но целта е ясна - нулеви емисии към 2050 година. И тази цел е одобрена от всички
държави в ЕС, тя не е на Брюксел, напомнят от ЕК.
Този енергиен преход обаче трябва да бъде справедлив - иначе нещата няма да се получат
и трябва да бъде осигурена помощ за държавите, които се нуждаят най-много от нея,
признават още от Комисията. Затова и са заделени малко над 17 млрд. евро по Фонда за
справедлив преход, от които 1,2 млрд. евро са за България. На базата на доклади от 2020
година за страната са определени два региона, които ще бъдат най-тежко засегнати от
екологичните планове на ЕС - Кюстендил и Стара Загора. Това обаче не означава, че те ще
са единствените бенефициенти.
Според експертите България има огромен потенциал за възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ). Страната ни може да вземе пример от Гърция, която допреди няколко години
разчиташе много на въглищата (50% от микса), а днес вече е определила дата за отказ от
тях до 2028 година. Освен ВЕИ има много иновативни технологии, които могат да помогнат
за зелената трансформация - улавяне на въглеродни емисии, производство на "зелен"
водород, тоест от възобновяеми източници, биогорива и т.н. Като цяло зелената икономика
има много повече възможности за откриване на работни места, отколкото въглищният
сектор. Но и не може да се каже на миньорите: "Намерете си работа в другия сектор". Затова
и държавите в ЕС, които ще трябва да трансформират този сектор вече започват да обучават
своите миньори в нови умения - в Румъния например за работа във вятърни паркове, а в
Чехия - за работа в завод за жп оборудване, който ще бъде изграден в региона със затворени
мини.
Струва ли си усилието?
Енергийната трансформация си има цена и вероятно тя ще надхвърли милиардите, отредени
от европейските фондове за България. И въпросът е дали усилието си заслужава. Отговорът
от Брюксел е категоричен: днешното статукво също не е безплатно. На първо място
въглищните централи са свързани със замърсяване на въздуха и причина за преждевременна
смърт на хиляди европейци всяка година. Данните показват още нещо - има тясна връзка
между нивото на замърсяване и брутния вътрешен продукт. Районите с по-голямо
замърсяване обикновено са и по-бедните в ЕС. Затова и целите за декарбонизация са
полезни за всички - не само за богатите страни, категорични са в ЕК.
investor.bg, 15 март 2021
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 2020
КОГА: 15 април 2021
КЪДЕ: Предстоят уточнения на детайли

 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

 УЕБИНАР „НОВОСТИ СВЪРЗАНИ С ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ,
ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС“
КОГА: 15 април 2021, 09:00 - 13:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ
ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМИП В КОНТЕКСТА
НА 6-ТА AML ДИРЕКТИВА“
КОГА: 21 април 2021, 09:30 - 14:00 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“
КОГА: 10 май 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10

 ОБУЧЕНИЕ „СЕДЕМТЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ В ПРОДАЖБИТЕ“
КОГА: 04 юни 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

 ОБУЧЕНИЕ „ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И БОНУС
МОДЕЛИ“
КОГА: 02 юли 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

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

