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Една историческа сграда - бившата резиденция на
американските посланици в България на ул. "Велико
Търново" 18 в София, излезе на пазара на недвижими
имоти. За това, че къщата е овакантена и за нея ще се
търси нов собственик, се знае още от юли 2020 г. Едва
наскоро обаче върху фасадата й се появи и плакат For
Sale. От него става ясно, че агент по продажбата е
CBRE (Coldwell Banker Richard Ellis) - американска
консултантска компания, която години наред
оглавява класациите за най-познати марки в сферата
на имотите на The Lipsey Company. В България CBRE
има офис, но операциите за района се движат от
централата в Сърбия.

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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Бившата US резиденция на ул. "Велико
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Юнайтед Рейлуейс – дъщерно дружество на
Булмаркет цели да подобри междуграничния ж.п.
транспорт между България и Румъния Компанията
очаква да повиши качеството на услугата, като намали
времето и разходите свързани с услугата. През 2020
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Юнайтед Рейлуейс – дъщерно дружество на
Булмаркет в Румъния
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Българският производител на пластмасови и
каучукови изделия Формопласт заяви, че местният
фонд EF Rapid, управляван от EF Asset Management, е
увеличил своя дял в компанията на 5.1253% на 1
април. След сделката EF Rapid притежава общо 194
706 акции с право на глас в столицата на Формопласт,
заяви производителят на пластмасови изделия в
борсова декларация. Според последния финансов
отчет на Формопласт, EF Rapid контролира дял под
5% в компанията в края на миналата година, докато
EF Principal, друг фонд, управляван от EF Asset
Management, държи 9.54%.
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Българският фонд EF Rapid увеличава
дела на Формопласт до над 5%

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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година Булмаркет Рейл Карго ЕООД се затвърди, като един от най-големите частни ж.п.
превозвачи в България с 11% пазарен дял и лидер на превозите от и за Румъния. С цел
развитието на дейността и спомагане работата на другите дружества от групата в редовния
им жп трафик от и за Румъния и западна Европа, се взе решение да се създаде румънско
подразделение за железопътни превози. Дружеството Юнайтед Рейлуейс е регистрирано
през 2020г. и притежава лиценз за извършване на железопътни превози както и сертификат
за безопасност, обяви координатора на проекта Станимир Сяров. Това са двата основни
документа, необходими за извършването на тази дейност.
Фирмена информация, 02 април 2021

Делян Пеевски продаде и хотел "Берлин"
Бизнесменът от ДПС Делян Пеевски продаде значителна част от имотните си владения,
включително прословутия хотел "Берлин" в София, пише "Капитал". Със сделката,
осъществена в началото на март, бившият депутат се разделя с фирмата "БЛ - ритейл риъл
естейт", която концентрира много от недвижимата му собственост. Тя включва още
дипломатическия клуб в Бояна, терена на бившата софийска фабрика на "Булгартабак" и
много други. Цена по договора няма, но вероятно става дума за активи в порядъка на
десетки, а потенциално и на стотици милиони левове. Доскоро 100% в "БЛ - ритейл риъл
естейт" се притежаваха от офшорната компания "Kingfisher" Limited от Обединените
арабски емирства, а за действителен собственик беше посочен Емил Деведжиев, който
управлява и множество други фирми, свързвани с Пеевски. Сега, на 3 март 2021 г.,
"Kingfisher" продава своя дял на дружеството "Ейч пропърти", което на свой ред се
притежава от "Джи Ес формула", а то - от Деян Калинов. От октомври 2019 до април 2020
г. "Ейч пропърти" е директно на собственика на "Инса ойл" Георги Самуилов. След това
той прехвърля дяловете си на Цветелина Трифонова, която по-скоро може да се определи
за близка до Пеевски - от 2013 до 2017 г. тя е формален собственик и управител на хотел
"Берлин". На 17 февруари 2021 г. (две седмици преди покупката на "БЛ - ритейл риъл
естейт") Трифонова прехвърля компанията на споменатото "Джи Ес формула".
Сега, 02 април 2021
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Локдаунът остави над 5 хил. души без
работа
Затварянето на бизнеса за десет дни в поредния, трети
от началото на годината локдаун, е оставило още 5156
души без работа през изминалата седмица, сочат
данните нa Haциoнaлнaтa cтaтиcтичecĸa служба
(HCИ). В същото време за периода 22-28 март работа
са започнали 4172 души, което означава, че извън
пазара на труда са останали 984 души за една седмица.
Днес здравният министър пpoф. Костадин Ангелов
обяви, че се наблюдава положителна тенденция към
нормализиране на ситуацията и спад в случаите на
новозаразени, поради което заведенията и фитнесите
ще отворят отново. Междувременно ситуацията с
безработицата продължава да се задълбочава. Данните
от НСИ показват, че от 28 декември 2020 г. до 28 март
новорегистрираните в бюрата по труда са 84 049 души,
а започналите работа са 56 828 души. Това означава,
че извън пазара на труда за този период са останали 27
221 души, които добавяйки се към общата картина – от
началото на пандемията до сега – броят на останалите
без работа е над 165 хил. души.

07.04.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.65580 BGN
1 GBP = 2.29133 BGN
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ПЧИ: 32.7 млн. EUR, януари 2021
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Кредити на нефин. предприятия,
домакинства и НТООД към септ
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Месец преди да изтече крайният срок (31 март) за
отлагане на погасяванията на кредити, Българската
народа банка (БНБ) обяви, че по Реда за отсрочване и
уреждане на изискуеми задължения към банки и
дъщерните им дружества – финансови институции, са
подадени 118 088 искания с брутна балансова стойност
на задълженията 9025 млн. лв., от които са одобрени
97 681 броя с брутен размер 8303 млн. лв.
Предприятията са внесли 14 606 искания за 6912 млн.
лв., от които са одобрени 13 461 броя за 6483 млн. лв.
Домакинствата са подали 103 482 искания за
отсрочване на задължения на стойност 2113 млн. лв.,
от които към края на февруари са одобрени 84 220 броя
за 1820 млн. лв. Спрямо 31 януари 2021 г. общият брой
на одобрените искания от предприятия и домакинства
се увеличава с 2497, а брутният размер на одобрените
задължения, обект на частния мораториум, нараства с
19 млн. лв. (0.2%).
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Заводските цени растат през февруари и на месечна, и на годишна база
Заводските цени се покачват през февруари с 1.3% на месечна база и с 3.1% спрямо година
по-рано, показват данните на НСИ. Спрямо януари повишение е регистрирано в
преработващата промишленост - с 2%, а намаление е отчетено в добивната промишленост
- с 3.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с
0.3%. Спрямо година по-рано по-високи цени са регистрирани в добивната промишленост
- със 17.4%, в преработващата промишленост - с 3.3%, и при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%. Цените за вътрешния пазар
поскъпват през февруари средно с 0.9% спрямо предходния месец. Повишение е
регистрирано в добивната промишленост - с 5.6%, и в преработващата промишленост - с
1.5%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е
отчетено намаление с 0.5%. Спрямо същия месец на предходната година цените растат с
1.1%. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 16.6%, и в
преработващата промишленост - с 1.2%, а намаление се наблюдава при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.
Дневник, 02 април 2021

СБ занижи очакванията си за икономическия растеж на България
Световната банка занижи очакванията си за икономическия растеж на България Световната
банка занижава очакванията си за икономическия растеж на България в актуализация на
икономическите си прогнози за Европа и Централна Азия. За настоящата 2021 г.
институцията прогнозира, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни ще се
разшири с 2,6% - с 0,7 процентни пункта под предишната прогноза от януари т.г. (3,3%). За
изминалата 2020 г. Световната банка смята, че спадът ще е по-малък в сравнение с
предишните ѝ очаквания – с 4,2% вместо 5,1%. За следващата 2022 г. прогнозата е за 3,3%
икономически ръст в сравнение с 3,7%, колкото е заложено в икономическата прогноза от
януари т.г. За 2023 г. се очаква забавяне на ускорението и стабилизиране на растежа на ниво
от 3,4%.
investor.bg, 01 април 2021

МФ очаква дефицит от 656 млн. лв. за първото тримесечие
Дефицит от 656,5 млн. лв. ще бъде отбелязан към края на първото тримесечие, прогнозира
Министерството на финансите. Към февруари хазната е на плюс с 24 млн. лв. Два основни
фактора отчитат от финансовото министерство, за да се стигне до недостиг в хазната към
края на март, ако прогнозите им се окажат правилни. Първото е изместването на данъчната
кампания за фирмите, която започна през третия месец на годината и приключва през юни
– мярка, с която се цели подпомагане на бизнеса. Останалите мерки – като 60/40 и 80/20
оказват натиск върху разходната част, заради което се стига до дефицит. Приходите спрямо
първото тримесечие на 2020 година нарастват с близо 366 милиона лева, но разходите са
около 2,3 милиарда лева повече съпоставено с периода от януари до март миналата година,
което се дължи на мерките за борба с пандемията. В частта на разходите за пенсии са
изразходени близо 320 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички
пенсионери за месеците от януари до март. В частта на здравноосигурителните разходи се
отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените
механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна
епидемиологична обстановка.
investor.bg, 01 април 2021
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УниКредит: Пълна заетост на икономиката се очаква през 2023 г.
След като се сви с 4,2% през 2020 г., брутният вътрешен продукт (БВП) вероятно ще
нарасне с 2,6% през тази година и с 4,4% догодина. Икономиката ще се възстанови до
нивото си отпреди кризата към средата на 2022 г., а достигане на пълна заетост едва ли ще
се постигне преди края на 2023 г., пишат в най-новия макроикономически анализ
експертите на УниКредит Булбанк. Те подчертават, че несигурността остава висока, тъй
като пътят към възстановяване на стопанството зависи от промяната в епидемиологичната
обстановка и влиянието на предстоящите избори за парламент. Според анализаторите помеките мерки в сравнение с други европейски държави са помогнали за сравнително
доброто представяне на икономиката в началото на годината. Те очакват възстановяването
на икономиката да набере скорост догодина, след като здравната криза започне да заглъхва
и се ускори усвояването на средствата по програмата ‘‘Следващо поколение‘‘ на ЕС. В
анализа се прогнозира, че фискалната политика на страната ще подкрепи възстановяването
на икономиката и пазара на труда през тази година.
investor.bg, 01 април 2021

Почасовите разходи за труд в България са над 4 пъти по-ниски от
средните за ЕС
Почасови разходи за труд в ЕС (без земеделието и публичната администрация) се оценяват
на 28,5 евро и 32,3 евро в еврозоната през 2020 година. Има леко покачване в сравнение с
2019 г, когато тези показатели са били съответно 27,7 евро и 31,4 евро. Това показват данни
от европейската статистическа агенция Евростат. Според данните най-ниските почасови
разходи за труд са регистрирани в България (6,5 евро). В дъното на класацията е и Румъния
(8,1 евро), както и Унгария (9,9 евро). На другия полюс - страната с най-високи почасови
разходи в Дания (45,8 евро), Люксембург (42,1 евро) и Белгия (41,1 евро). В промишления
сектор почасовите разходи за труд са 28,8 евро в ЕС и 34,8 евро в еврозоната, а в
строителството съответно 25,6 евро и 29 евро. При услугите почасовите разходи за труд са
в ЕС 28,2 евро; в еврозоната са 31,1 евро. Двата основни компонента на разходите за труд
са заплатите и не-заплатите (напр. Социални вноски на работодателите). Делът на разходите
без заплати в общите разходи за труд за цялата икономика е 24,5% в ЕС и 25,0% в
еврозоната.
money.bg, 01 април 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно в неспециализирани
магазини" по Общо приходи за 2019 г., хил. лв.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
Лидл България ЕООД енд Ко КД
Максима България ЕООД
Лафка маркет АД
Европа-ВН ЕООД
Ван Холдинг ЕООД
ЦБА АД
Винтерко-БГ ЕООД
Лагардер Травъл Ритейл ЕООД
Аванти 777 ЕООД

Град
София
Равно поле
София
София
София
София
Варна
София
София
София

Общо приходи,
(хил. лв.)
2018
2019
1 574 890
1 653 769
942 748
1 165 938
287 151
325 652
237 500
260 568
184 421
203 469
162 953
198 725
140 167
141 907
107 133
122 000
86 824
99 780
85 789
95 588
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Българският борсов пазар е подценяван и
има накъде още да расте

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

Оборот (лв.)
Според отчета на БФБ през миналата година имаше
Основен пазар
спад на основните индекси с около 10-20%. Найголемият спад беше точно, когато се обяви епидемията
Premium
251 350.30
през март и началото на април 2020г. След това
Standard
2 599 057.75
световните пазари започнаха да се възстановяват, като
АДСИЦ
611 229.50
най-бързият и най-сериозен ръст беше на
Регулиран пазар 3 496 862.85
общо
американските пазари. Българският пазар не успя да се
възстанови толкова бързо. Това заяви изпълнителният
директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов в
BGREIT: 05.03.2020 – 06.04.2021
предаването money.bg по телевизия Bulgaria On Air.
"Причината е в това, че на БФБ тези, които инвестират,
гледат в по-дългосрочен план. В момента нямаме
инвеститори, които хващат "късите вълни" и могат побързо да реагират и да движат цените", заяви той. По
думите му обаче през миналата година има сериозен
ръст в ликвидността и в оборотите на борсата, което
показва, че тя се използва много активно и може да
BGBX40: 05.03.2020 – 06.04.2021
бъде източник на ликвидност, когато е необходимо
подпомагане на бизнеса. Още първите три месеца на
тази година индексът възстанови две трети от загубите.
"Ако погледнем индексите на глобалните борси, тези,
които се движат по един и същи начин, са именно
борсите, които вече са превърнати в международни. На
голяма част от тези борси се дублират част от
инструментите. Индексите им се движат паралелно и
това са пазари, които не са само в рамките на борсовата
SOFIX: 05.03.2020 – 06.04.2021
сесия, а по-скоро са денонощни пазари. Това, за
разлика от глобалните пазари, няма как да се случи на
локални пазари, които не са част от тази система",
заяви той. Според Моравенов през последните години
у нас се наблюдава подценяване на борсовия пазар.
"Основната причина е свързана с това, че той не можа
да се възстанови от първата криза. Виждали сме и подобри времена, но оттогава минаха много години и
голяма част от инвеститорите или по-младите хора не
са виждали тези времена, но това не значи, че те няма да се върнат", казва той. През
последните 6 години имаме и много сериозен бум на имотния пазар в България. "Знаем, че
недвижимите имоти са по-близо до сърцето на българските инвеститори. Но сега има доста
добро натрупване на потенциал и голяма част от българските инвеститори ще установят, че
има възможности на БФБ и на капиталовия пазар", заяви той. "Има компании на БФБ, които
традиционно дават дивиденти, които през последните няколко години са средно от 3,5% и
нагоре годишно, което сравнено с депозитите, дори и с доходите от наеми, са доста добра
алтернатива", заяви той. Основната функция на борсите е да бъдат източник на пари и да се
използват за набиране на капитали и по този начин да расте българският бизнес.
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Оборотът на БФБ намалява с 18% до 31 млн. лв. през март
Оборотът на БФБ намалява с 18% на годишна база до 31 млн. лв. през март 2021 г., показват
изчисления на Investor.bg на база данни на „Българска фондова борса“ АД. За първото
тримесечие търговията възлиза на 69,7 млн. лв., като се повишава с 3,41% на годишна база.
С най-голям оборот за периода 2 март 2021 – 1 април 2021 г. са акциите на „Топлофикация
– Русе“ АД, които са генерирали приходи за 7,5 млн. лв., на „Кепитъл Консепт Лимитед“
АД - за 2 млн. лв., на „Алтерко“ АД - за 1,506 млн. лв., „Софарма имоти“ АДСИЦ за 1,49
млн. лв., „Доверие обединен холдинг“ АД с 1,46 млн. лв. е на пета позиция. С оборот за над
1 млн. лв. са още „Момина крепост“ АД с 1,25 млн. лв. и „Синтетика“ АД с 1,17 млн. лв.
Сделките
През март 2021 г. са осъществени 5 770 сделки, което представлява намаление с 53% на
годишна база. Важно е да се отбележи, че началото на блокадите през март 2020 г.
предизвика паническа разпродажби и много сделки. Сделките за януари – март 2021 г. са
13 567 като намаляват с 18,39% на годишна база. Лидерите по брой сделки за периода 2
март 2021 – 1 април 2021 г. са „Алтерко“ АД с 537, „Биодит“ АД с 489, „Доверие обединен
холдинг“ АД с 484, „Софарма Трейдинг“ АД с 483 и „Първа инвестиционна банка“ АД с
282.
Измененията
SOFIX се повиши с 1,35% през март 2021 г., приключвайки месеца на ниво 502,28 пункта.
За периода 2 март – 1 април 2021 г. лидерът сред 15-те в индекса е „Алтерко“ АД с
повишение от 17% до 11 лв. Компанията е част от индекса от 22 март. На второ място е
„Градус“ АД с повишение от 4,67% до 1,57 лв., следвано от „Елана Агрокредит“ АД с 2,86%
до 1,08 лв., „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 1,92% до 2,12 лв. и на пето място „Холдинг
Варна“ АД с 1,01% повишение до 40 лв. С най-силен спад се отчетоха книжата на
„Централна кооперативна банка“ АД с минус 8,96% до 0,965 лв. за акция, на „Химимпорт“
АД със 7,69% до 0,9 лв., на „Сирма груп холдинг“ АД с 5,56% до 0,51 лв., на „Първа
инвестиционна банка“ АД с 5,03% до 1,7 лв. и на „Еврохолд България“ АД с отстъпление
от 3,85% до 2,5 лв.
investor.bg, 02 април 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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Започва производство на части за бойни
ракети в Пловдив
Детайлите за ракети ще се правят в модерната
четириетажна фабрика на Христо Христов, която
вдигна преди две години на Околовръстното на
Пловдив. Тя е оборудвана за производство на машинни
елементи, вили и агрегати и електронни устройства. В
инвестиционното предложение е посочено, че
производството ще се разшири с нова дейност „монтаж на отделни модули и монтаж на ракета
неснарядена в контейнер“, което е първи етап от
производствен цикъл. Окончателното окомплектоване снарядяване с барути и взривни вещества, ще се
извършва във „ВМЗ“ ЕАД - Сопот. Специфичен момент
е производството и монтажът на ротор, съставен от
основа и капак, които са от неръждаема стомана. В
ротора се поставя заряд с тротилов еквивалент
0,0016kg/6p. и електровъзпламенител - с тротилов
еквивалент 0,0001695kg/6p. Съгласно Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, роторът се класифицира
като патрон за пиромеханизъм. От дружеството
уточняват, че в Пловдив ще се изработват само
основата и капакът на ротора, а зарядът ще се поставя в
„Арсенал“ АД - Казанлък, който ще е подизпълнител по
договор. Сглобеният и окомплектован ротор ще се
връща обратно в производствената база под тепетата за
изпитване и съхранение, след което ще се транспортира
до ВМЗ - Сопот, за окончателно сглобяване на ракетата
с взривни вещества, пиротехнически елементи и
барутни смеси. Прогнозният месечен капацитет на
базата в Пловдив е за около 500 броя ракети. Предвижда
се максималното годишно производство да достигне
6000.
Марица, 06 април 2021

Две газови борси за 35 години напред
лицензира КЕВР
Вече има две газови борси с лиценз за 35 години.
Комисията за енергийно и водно регулиране със свои
решения одобри лицензирането им и прие бизнес
плановете им до 2024 и 2025 г. Това се случи без
никакви вълнения в газовия сектор, въпреки че
експерти се съмняваха, че пазарът може да понесе две
борси. Едната борса е държавната - „Газов Хъб Балкан“,
която е на "Булгартрансгаз" и оперира от началото на
2019 г., тя е с капитал 500 000 лв. Предметът й на

КРС раздаде 5G честотите на
телекомите на търг, плащат
13,4 млн. лв.
На 6 април 2021 г. Комисията
за регулиране на съобщенията
(КРС) проведе търг с тайно
наддаване за издаване на
разрешения за ползване на
индивидуално
определен
ограничен
ресурс
–
радиочестотен
спектър
в
обхват
3,6
GHz
за
осъществяване на електронни
съобщения
чрез
наземна
мрежа,
позволяваща
предоставяне на електронни
съобщителни услуги (режим на
работа TDD), с национално
покритие. Предмет на търга бе
издаване на три разрешения за
ползване на радиочестотен
спектър в обхват 3,6 GHz с
национално покритие за срок
от 20 години.
24 часа, 07 април 2021

Accor отваря първи хотел на
Черноморието
Международната
хотелска
верига Accor, която има
няколко обекта в България под
различни брандове, отваря
първия
си
такъв
по
Черноморието. Компанията ще
оперира реновирания хотел
Roomer Hotel Golden Sands в
курорта Златни пясъци, като
той вече ще носи името ibis
Styles.
money.bg, 02 април 2021

„Български пощи“ влязоха в
софийското метро
Два
месеца,
след
като
„Метрополитен“ взе решение
да отдаде под наем 14 обекта от
първата, втората и третата
метролиния на „Български
пощи“, държавното дружество
официално откри първия си
офис. Очаква се в следващите
месец или най-много два да
бъдат открити и останалите 13
офиса.
economic.bg, 02 април 2021
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дейност е изграждане и опериране на електронна платформа за борсов пазар с природен газ,
енергийни продукти, енергийни носители, енергийни, зелени и бели сертификати,
въглеродни емисии и други, свързани с енергопотреблението продукти. „Газов Хъб Балкан“
ползва, след подписване на споразумение с Trayport Limited (Trayport) през 2019 г.,
системата за борсова търговия Global Vision Eхchange Trading Sistem (ETS). За 2019 г.
борсата е на загуба от 150 хил. лв., но има достатъчен ресурс, както и подкрепата на
собственика за развитие на платформата за търговия на природен газ, заключва КЕВР.
Приходите за 2019 г. са 28 хил. лв. Клиенти на борсата са 39 търговци на газ.
24 часа, 02 април 2021

Нова инвестиция за 40 млн.лв. в Тракия икономическа зона
Сертификат за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
получи днес „Интерлинк Груп“ АД. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи
сертификата на Здравко Линкин, председател на Съвета на директорите на компанията по
време на първата копка на високотехнологичен завод за алуминиеви профили за прозоречни
решения и фасади. Новият завод ще бъде изграден в с. Радиново - индустриална зона
„Марица“, част от Тракия икономическа зона. Размерът на инвестицията възлиза на 39 705
000 лева. Теренът върху част от който до лятото на следващата година ще бъде изградено
първото предприятие от 22 500 кв. м., е с общата площ от 200 000 кв. метра. Първоначално
то ще е с годишен капацитет 10 000 тона алуминиеви профили с широки архитектурни
решения, съобщи директорът на Връзки с обществеността на „Клъстер Тракия
икономическа зона“ - Катя Стайкова Инвестиционният проект ще се реализира от фирматамайка „Интерлинк Груп“ АД, а самото производство ще осъществява дъщерното дружество
„Профилинк“ ООД. Изпълнител на обекта е „Сиенит строителна група“ ЕАД, а проектът е
поверен на арх. Георги Стоянов, управител на "Архитектурно дизайнерско студио". По план
до първия завод в рамките на следващите десетина години трябва да бъдат построени още
три производствено-складови халета. По своите параметри базата на „Профилинк“ се
очертава като най-голямата в този сектор на Балканския полуостров.
Банкеръ, 01 април 2021
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Банките прегръщат все по-силно идеята за дигитализация на услугите си
Корона кризата е ускорила този процес, казаха банкери и финансисти по време на
Fintech Summit 2021
Технологиите и иновациите стават неизбежна част от банковия сектор, а границата между
традиционните институции и новите стартъп компании става все по-размита. Разликата
между тях е в регулациите, които правят въвеждането на иновациите в банките малко побавни. Те обаче са онези, които дават гаранция и стабилност за финансите и активите на
клиентите. Това са част от изводите, които направиха банкери и финансисти по време на
годишната конференция на "Капитал" Fintech Summit 2021. И още - пандемията,
разбираемо, е увеличила търсенето на онлайн банкови услуги и е станала причина за нови
финтех решения. А те са дали възможност за по-близка връзка с клиента, както и неговата
обратна връзка, която е позволила по-добра крайна услуга.
"Банките все още са единствените институции, които предлагат оф- и онлайн услуги, а
ковид кризата показа, че те са способни да се адаптират и трансформират възможно найбързо", каза Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на
Пощенска банка, по време на панела "Състоянието на финтех и банките през 2021 г.".
Димитрова даде пример с Пощенска банка, която създаде 24-часови онлайн зони за онлайн
банкиране, където има подкрепа и от банкови служители, а през пандемията онлайн
банкирането се е увеличило. "Говорим за фронтофиса, но иновациите и технологиите
навлязоха и в бекофиса", каза Димитрова.
"Финтех е част от цялата финансова екосистема, която просто става по-удобна
благодарение на него", каза и Тамаш Хак-Ковач, председател на УС и главен изпълнителен
директор на Банка ДСК. Според него, когато говорим за дигиталното, трябва да имаме
предвид необанката, или тази, която съществува само в телефона ти. "В момента виждаме,
че имаме класическата банка и дигиталната банка. Смятам, че най-голямото
предизвикателство ще е как да намериш печелившата формула да ги обединиш в една
концепция", каза още той.
"Това, което виждаме, е как банките се трансформират към финтех и обратно. И това, което
стои между тях, е здравословното сътрудничество. И нашата работа тук е да го подсигурим,
създавайки инфраструктура", каза Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България.
Проучване на компанията показва ясното желание на клиентите да минават към дигитални
канали. "През последната година поведението и очакванията на клиентите се промениха
драматично. 54% от българите ясно декларират, че са готови да преминат към дигитално
банкиране в бъдеще, а в Европа процентът е 39. Само за една година имаме двойно
увеличение на тези числа", каза Манова.
Разбира се, когато става въпрос за услуги като ипотечно кредитиране, настроенията на
клиентите са малко по различни. Тамаш Хак-Ковач даде пример с Унгария, където голям
процент от банковите клиенти предпочитат това да се случва на място в клон и липсва
готовност за трансформация. Подкрепи го и Ивайло Главчовски, председател на УС и
изпълнителен директор на "Уникредит кънсюмър файненсинг".
"Това, което ние виждаме през последната година, е, че все повече клиенти стават мобилни,
което пък ни кара да прегърнем тази култура и да станем дигитални. Ако си способен да
направиш това, ще се намериш и балансът, което, мисля, е положителен тренд", каза
Главчовски.
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Факт е, че клиентите стават все по-голям фактор при тази трансформация, те са част от нея,
което се отразява и на работата вътре в банките. "Усеща се едно по-голямо удовлетворение
от работата ми, както и на служителите. И то идва от факта, че когато в центъра застава
клиентът, благодарение на финансовите технологии бързо получаваш обратна връзка от
него, а когато тя е добра, това ти носи удовлетворение. Това носи и по-голяма мотивация за
екипа", коментира Мариела Атанасова, мениджър отдел за частни лица в Райфайзенбанк
(България).
Промяна на играта
Как се отразява на банките обаче бизнесът на новите финтех компании като Revolut,
промениха ли те играта, попита модераторът на панела Филип Генов, съосновател и
управляващ директор на компанията за дигитална трансформация F27.
"Много е важно да посочим, че Revolut имат над 200 хил. клиенти, а само банките,
представени в панела, са с над милион. Важният момент не е, че клиентите могат да платят
бързо измежду тези 200 хил. или милионите в банките. По-важният е всеки да може да плати
по този начин на другия", каза Мирослав Вичев, изпълнителен директор на БОРИКА. И
даде пример с платформата, която те разработват и която ще позволи точно това - бързи и
лесни плащания между клиенти на платформата и на банките.
"БОРИКА разработи необходимата инфраструктура, което позволи да започне тестването
и въвеждането на новата функционалност с пазарни участници. Незабавните плащания са
базирани на SEPA схемата за незабавни кредитни преводи. Те ще могат да се извършват 24
часа на ден в рамките на до 10 секунди от задължаване сметката на платеца до заверяване
сметката на получателя и получаване на потвърждение от платеца", каза и в свое отделно
изказване по време на конференцията Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител
на управление "Банково".
Какво се случва с регулациите
Регулациите са един от факторите, които засега ограничават традиционните банкови
институции да въвеждат някои иновации и технологични решения. Липсата на такива пък
дава предимство на младите стартиращи компании. "Банките са силно регулирани, но това
носи и плюсове, и минуси. Положителните неща са, че регулациите дават сигурност и
стабилност, а минусите на това са, че новите технологични решения се случват по-бавно
спрямо тези при младите стартъпи, които не са регулирани", коментира изпълнителният
директор на Пощенска банка Петя Димитрова. И даде пример с обратния процес - все
повече финтех компании кандидатстват за банкови лицензи, което се отразява и на крайните
им услуги. Което пък не се харесва на някои техни клиенти, които започват да се сблъскват
с отказани преводи или допускане на нови потребители.
"Кризата, предизвикана от коронавируса, и очакваното възстановяване действат като
стимул за по-нататъшна модернизация и дигитализация в отговор на потребителското
търсене и промените в обществото. В този контекст амбициите за ускорени реформи бяха
потвърдени и от Европейската комисия в публикуваните през месец септември 2020 г.
"Стратегия за цифровизиране на финансовите услуги в ЕС" и "Стратегия на ЕС за
плащанията на дребно", каза в своето изявление и подуправителят на БНБ Нина Стоянова.
Капитал, 07 април 2021
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 2020
КОГА: 15 април 2021, 13.30 ч. - 17.00 ч.
КЪДЕ: on-line

 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
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