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Роудуей кънстракшън", дружеството което през 2019
г. получи 150 млн. лв. кредит от държавната Българска
банка за развитие, за да купи малка местна
пътностроителна фирма, има нов номинален
собственик. Това е адвокат Иван Емилов Георгиев,
който я придобива от Георги Йорданов за 100 лв. За
реална смяна на контрола не може да се говори,
доколкото и преди, и след сделката следите около
пътностроителния мегадлъжник водят към Румен
Гайтански-Вълка. Постъпленията от заема бяха
използвани да се купи "Пътстройинженеринг",
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Фирмата на Вълка със 150 млн. лв. кредит
от ББР е прехвърлена за 100 лв.
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Съветът на директорите на българската компания за
експресни доставки Speedy счита за справедлива
офертата за изкупуване от френската Geopost за
останалите 30.19% от компанията, които в момента не
притежава. Предлаганата от Geopost цена от 80 лв. за
акция е в съответствие със законовите изисквания и е
в съответствие с текущото състояние на Speedy и
перспективите за неговото развитие. Миналата
седмица Speedy заяви, че новият му мажоритарен
собственик, френската Geopost, е обявила втора
оферта за изкупуване на оставащия дял в компанията,
която в момента не притежава. Френската компания
беше задължена по закон да обяви офертата за
изкупуване, след като нейният дял в Speedy
надхвърли 50% след първоначалното предложение.
Миналия месец Geopost придоби 45% в Speedy на
цена от 58,67 лв. за акция, след като упражни опция за
кол към Speedy Group. В момента Geopost притежава
69.81% дял в Speedy, докато Speedy Group притежава
20.09%. През 2014 г. Speedy придоби подразделението
на Geopost DPD Румъния и Geopost в България, докато
Geopost се съгласи да придобие 25% от Speedy с
опцията да увеличи своя дял до 70% до 2020 г.

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

2018'Q4

Бордът на Speedy намира офертата на
Geopost за справедлива

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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сравнително малък играч с годишни обороти между 5 и 16 млн. лв. в последните десет
години, базиран в кърджалийското село Груево. Предишният му собственик "Био майнинг"
е компания, директна собственост на Гайтански, и за своя актив тя получи над 160 млн. лв.
приход и отчете 143 млн. лв. печалба. Всъщност това, което е сменило собствеността си, е
компанията "Каменни фракции". Тя обаче притежава 99.8% от "Роудуей кънстракшън",
което на свой ред притежава почти целия капитал на "Пътстройинженеринг”. Досега цялата
структура се водеше собственост на Георги Йорданов, за когото не се знае много. Във
фирмените регистри се вижда единствено, че преди това през 2009 г. той регистрира
едноличен търговец с предмет на дейност товарен автомобилен транспорт и адрес в София.
Капитал, 08 април 2021

МБАЛ "Лозенец" и "Токуда" ще бъдат университетски болници
С решение на Министерския съвет от 7 април "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" и
МБАЛ "Лозенец" стават университетски болници. Според Закона за лечебните заведения
университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват
дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина
и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности
от професионално направление "Здравни грижи"; следдипломно обучение на лекари,
лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи. По
предложение на министъра на здравеопазването правителството определя кои лечебни
заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски
болници/клиники или отделения за срока на одобрението/ акредитационната оценка.
Предложението на министъра е въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на
виеше училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение. През 2018 г.
правителството прехвърли изцяло болница "Лозенец" на Софийския университет "Свети
Климент Охридски", въпреки че първоначалните намерения бяха тя да бъде
преструктурирана в детска многопрофилна болница.
actualno.com, 08 април 2021
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

SeeNews, 13 април 2021

Търговията на дребно в България с лек
подем през февруари
През февруари НСИ отчита поредно подобрение при
търговията на дребно, като оборотът в търговията на

1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
1.45

Централен курс на БНБ

ОЛП: 0.00% от 01.04.2021
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%

0.00%

ПЧИ: 32.7 млн. EUR, януари 2021
1200
1000
800
600
400
200

32.7

0

-200
-400

Кредити на нефин. предприятия,
домакинства и НТООД към септ
2020, % промяна на годишна база
12.00

10.00
8.00
6.00

4.00
2.00

дек'20

септ'20

юни'20

март'20

0.00

дек'19

Продукцията на строителния сектор в България е
спаднала с 4,2% на годишна база през февруари, след
5,7% спад през януари, съобщи националната
статистическа служба НСИ, позовавайки се на
предварителни данни, коригирани за работен ден. На
база сезонно коригирана месечна база, строителната
продукция нарасна с 0,2% през февруари, след като
през януари спадна с 0,7%, се казва в изявление на
НСИ.
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Строителната продукция в България
намаля с 4.2% на годишна база през
февруари

1.85

септ'19

Труд, 13 април 2021

USD/BGN

дек'18

Бизнесът не само намали инвестициите си през
миналата година, а смята да ги ограничи още повече
през настоящата. Това показва бизнес анкета на НСИ.
Направените разходи за придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи в промишлеността
през 2020 г. са с 8,7% по-малко спрямо 2019 г., показва
анкетата. Плановете на промишлените предприятия за
2021 г. са за свиване на инвестициите с още 15,5%. В
общия обем на очакваните разходи за придобиване на
дълготрайни активи през тази година делът на частния
сектор е 85,2%, а мениджърите в частните фирми
предвиждат намаление на инвестиционните си
програми със 17,5% спрямо 2020 г. По основни
производствени групи най-голям дял в инвестициите
през 2021 г. се очаква да има производството на стоки
за междинно потребление (38,2%), при което се
предвижда понижение от 13,8% в сравнение с
миналата година. На второ място по прогнозен обем на
инвестициите са енергетичните и свързаните с водата
сектори (с дял от 31,1%), при които се очаква
увеличение с 4,7% спрямо 2020 г. Следва
производството на недълготрайни потребителски
стоки, което е с дял от 15,8%, а предвижданията на
мениджърите са за свиване на инвестициите с 30,8%.

14.04.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.64411 BGN
1 GBP = 2.25591 BGN
Икономически показатели
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дребно в България нараства с 3,0% спрямо януари, когато се повиши с 3,4 на сто. Това
представлява нарастване на търговията на дребно за десети пореден месец. Наблюдава се
нарастване на оборота при почти всички основни групи, освен при търговия на дребно с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, където се отчита понижение с 0,2 на сто.
При търговията с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни
материали се отчита ръст със 7,4%, а търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали нараства с 4,7%. На годишна база търговията на дребно се свива през февруари
с 0,5% след спад с 4,4% през януари, отбелязвайки понижение за пореден месец. В НСИ
изчисляват, че на годишна база има спад на оборота при търговията на дребно с
автомобилни горива и смазочни материали (с 15,1%) и търговията на дребно с хранителни
стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,6%), докато при търговията на дребно с
нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено
увеличение (с 4,7%). По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни
стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при:
търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 33,3%, търговията
на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9,4%, и търговията на дребно с
битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4%.
investor.bg, 12 април 2021

Промишленото производство се свива с 3,4% през февруари
През февруари промишленото производство в България се свива с 3,4% спрямо същия
месец на 2020 г. В сравнение с януари то остава непроменено. Това показват данни на
Националния статистически институт (НСИ). Намалението в индекса е за 16-ти пореден
месец. През януари спадът бе 3,2% спрямо същия месец на 2020 г. На годишна база
понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е
отчетено основно в преработващия сектор - с 4,6%, и при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4%, а добивната промишленост
остава без изменение. Най-голям спад НСИ отчита в производството, некласифицирано
другаде - с 43,5% и при производството на напитки - с 43%. Намалението спрямо 2020 г.
при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм е с
почти 25%, а при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15,8%.
investor.bg, 12 април 2021

МВФ прогнозира две години по 4.4% ръст за икономиката на България
Икономиката на България ще расте тази и следващата година с по 4.4% от БВП - това е
пролетната прогноза на Международния валутен фонд. Данните са доста по-различни от
оценката в доклад на главния икономист на Световната банка от миналата седмица, където
бе записана корекция надолу до очакван ръст от 2.6% от БВП през 2021 г. и 3.3% ръст за
България догодина. Двете водещи международни финансови институции имат и различна
оценка за това колко се е свила българската икономика през 2020 г. - с 3.8% според МВФ и
с 3.3% според СБ. Прогнозата на МВФ за България е същата като очаквания среден растеж
за района, наречен "Възникваща и развиваща се Европа", което включва още Русия, Турция,
Беларус, Полша, Румъния, Украйна, Унгария, Сърбия, Хърватия и страните от Западните
Балкани. Съседни на България икономики ще се възстановяват по-бързо - Турция (6%),
Румъния (6%) и Сърбия (5%), но Полша например ще е с 3.5% от БВП. Сравненията между
тях не са особено коректни, защото част от държавите в групата са членки на ЕС,
обвързаните са с перспективите за единния пазар и еврозоната и ще разполагат с милиарди
евро помощни средства от специалния механизъм на ЕС.
Дневник, 07 април 2021
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Парите на Фонда за преструктуриране на банки останаха непокътнати
през 2020 г.
Заради стабилната капиталова и ликвидна позиция на българските кредитни институции
през миналата година Българската народна банка не е използвала средства от Фонда за
преструктуриране на банки (ФПБ). Не се е наложило централната банка да упражнява
своите правомощия по преструктуриране и за клон на кредитна институция от трета
държава. Това пише в годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г.,
публикуван на сайта на БНБ. За периода 1 октомври – 31 декември 2020 г. в централната
банка не е постъпвало искане от страна на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) за
набиране на извънредни вноски в Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) от български
банки, нито за заемане на средства. Средствата към 31 декември в подфонда за клонове на
кредитни институции от трети държави възлизат на 615 хил. лв., а тези в подфонда за вноски
в ЕФП са в размер на 540,539 млн. лв., отчитат от Фонда за преструктуриране на банки.
През март БНБ определи общата сума на годишните вноски на банките във ФПБ в размер
на 157,876 млн. лв. През април сумата беше разпределена под формата на индивидуални
вноски на банките съобразно рисковия им профил. Всички банки са изплатили дължимите
от тях вноски във Фонда в срок, като в резултат на това в края на май средствата достигнаха
701,930 млн. лв. След прехвърляне на средствата от Фонда за гарантиране влоговете в банки
към БНБ към Фонда за преструктуриране на банки са открити целеви сметки при
централната банка, по една за всеки от двата подфонда. Сумата от 616,5 хил. лв. влиза по
сметка на подфонда за клонове на кредитни институции от трети държави, а 700,263 млн.
лв. са по сметка на подфонда за вноските в Единния фонд за преструктуриране.
investor.bg, 07 април 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно в неспециализирани
магазини", по Печалба 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
Европа-ВН ЕООД
Ван Холдинг ЕООД
Винтерко-БГ ЕООД
Лафка маркет АД
Лагардер Травъл Ритейл ЕООД
Алекс Трейд 2010 ЕООД
Аванти 777 ЕООД
Нюанс БГ АД

Град
София
Равно поле
София
София
София
София
София
Пловдив
София
София

Печалба,
(хил. лв.)
2018
71 697
28 458
9 088
7 553
6 467
5 347
3 522
3 300
653
1 905

2019
76 424
41 251
9 273
8 326
7 457
6 972
4 037
3 830
3 448
3 148
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БОРСОВИ НОВИНИ

Premium

1 233 288.40

Standard

5 449 397.70

АДСИЦ

345 326.48

Регулиран пазар общо

8 106 610.89

BGREIT: 12.03.2020 – 13.04.2021
149.0
148.0
147.0

146.0
145.0
144.0
143.0
142.0

13.04

11.04

09.04

07.04

05.04

03.04

01.04

30.03

28.03

26.03

24.03

22.03

20.03

18.03

16.03

14.03

12.03

141.0

BGBX40: 12.03.2020 – 13.04.2021

09.04

11.04

13.04

09.04

11.04

13.04

07.04

05.04

03.04

01.04

30.03

28.03

26.03

24.03

22.03

20.03

18.03

16.03

14.03

12.03

116.0
115.0
114.0
113.0
112.0
111.0
110.0
109.0
108.0
107.0
106.0

SOFIX: 12.03.2020 – 13.04.2021
515.0
510.0
505.0
500.0

495.0
490.0

485.0
480.0

07.04

05.04

03.04

01.04

30.03

28.03

26.03

24.03

22.03

20.03

18.03

475.0

16.03

profit.bg, 13 април 2021

Оборот (лв.)

Основен пазар

14.03

Четирите основни индикатора на Българска фондова
борса приключиха първото тримесечие на 2021 г. с
повишения. Най-голям ръст отчете SOFIX, добавил
12.23% към стойността си от края на 2020 г., като по
този начин той успя да премине психологическото
ниво от 500 пункта – 502.28 пункта. Широкият
BGBX40 се повиши с 11.61 на сто, BGTR30 нарасна
със 7.89%, а секторният BGREIT отчете ръст от 7.07 на
сто. Общо 36 инвестиционни посредника сключиха
сделки на Българска фондова борса през периода 1
януари – 31 март. При 11 от тях трансакциите бяха за
под 100 000 лева, а едва 16 от лицензираните компании
осъществиха сделки за над 1 млн. лева при двойно
отчитане на сделките. Оборот от над 1 млн. лева
отчитат само 7 от инвестиционните посредници в
страната. Както и преди сме посочвали, броят на тези
компании е много голям за нивото на капиталовия
пазар у нас, което предполага фалит на едни,
доброволно връщане на лицензи от страна на други и
евентуални обединения при трети. Лидерските
позиции в подреждането се заемат от Карол и Евро
Финанс, чиито клиенти сключиха сделки за съответно
26 и 21 млн. лева при първото тримесечие на 2021 г.
Следват Реал Финанс (17.4 млн. лева), Елана Трейдинг
(16.5 млн. лева) и АБВ Инвестиции (13.2 млн. лева).
Отново седем от посредниците се отличават през
останалите, след като те единствени са с по над 1000
сделки за периода. Челото е за Карол с 12 998
трансакции, както и Елана Трейдинг и БенчМарк
Финанс с по респективно 7 148 и 3 170 сделки. Следват
ПФБК, Юг Маркет и Капман, успели да се наредят
пред АБВ Инвестиции, Евро Финанс, Обединена
Българска банка и Реал Финанс.

БФБ-София
Седмичен оборот
05 – 09 април 2021 г.
Пазар

12.03

Топ посредниците на Българска фондова
борса за първото тримесечие на 2021 г

Кои акции на БФБ поскъпнаха с най-много
от дъното на пандемията
Пандемията си тече, а животът постепенно се нормализира. Същото се случва и на
международните и родния капиталов пазар. Ако приемем, че дъното на пазара, следствие
на пика на пандемията бе някъде около средата на март (за целите съм взел 10-ти март), то
можем да погледнем как се представя пазарът от тогава насам. За този период, широкият
индекс BGBX 40 се е повишил с над 24%, докато индексът на сините чипове SOFIX е
нараснал малко повече от 15%. В същото време някои от най-ликвидните позиции, които се
търгуват на пода на БФБ са се представяли доста разнородно. От поскъпването с над 250%
при акциите на Алтерко, които са лидер по повишение на пазара ни за последната малко
стр. 6 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 15 (453) 15 април 2021

Камара на професионалните оценители

повече от година, до Първа Инвестиционна Банка, която е с най-лошо представяне и загуба
от 28.4% от 10-ти март до момента. Интересен е фактът, че и двете позиции - най-добре и
най-зле представящата се, са компоненти на индекса SOFIX. С втора позиция по
представяне се отличава още една относително млада компания както за БФБ, така и за
индекса - Телелинк Бизнес Сървисис Груп. Акциите на компанията са поскъпнали със
значителните 114%, при това от юни месец на миналата година, когато дебютираха на
борсата. Само още една компания прекрачва психологическата граница от 100% ръст, сред
представените и това е - Еврохолд България. Иначе общо четири компании поскъпват с
повече от 50% - Неохим, ЧЕЗ Разпределение, Индустриален Капитал Холдинг и Спиди. Ако
погледнем към табличката, ще видим, че около една четвърт от позициите в нея са
регистрирали понижение, въпреки доброто представяне на водещите индекси. Нещо
повече, откроява се тенденцията повечето от компаниите, които са регистрирали загуби за
последната година, да са компоненти на индекса на сините чипове SOFIX. Сред тях са Албена, Централна Кооперативна Банка, Химимпорт, Фонд за недвижими имоти България.
infostock.bg, 13 април 2021

Половината от компаниите в beamUp lab отбелязват ръст на приходите
през 2020 г.
Компаниите от програмата beamUp lab устояха на икономическата криза, предизвикана от
коронавируса, a някои от тях отбелязаха значителни ръстове през изминалата година,
съобщи Българска фондова борса, която направи преглед на дейността, финансовите
резултати и полученото финансиране от компаниите участници в проекта през
предизвикателната 2020 г. „Отчетените финансови резултати са доказателство за
сериозната устойчивост, която компаниите участници в beamUpLab демонстрират по време
на кризата с COVID-19. Изводът, който може да направим е, че иновативните компании са
гъвкави и адаптивни спрямо предизвикателства на икономическата среда. Това предпоставя
техния успех“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. Нетните
приходи от продажби на малките и средни предприятия (МСП), участващи в програмата, се
повишава с около 25% до 10,6 млн. лв. през 2020 г., изчислена като медианна стойност,
показва анализът на БФБ. В допълнение 40% от дружествата в извадката отчитат нарастване
на приходите, като при едно от тях ръстът е с внушителните 300%. Ефектът от кризата с
COVID-19 се усеща най-вече по линия на рентабилността, като осреднената нетна печалба
се понижава с 16% до 270 хил. лв. От друга страна броят на компаниите с положителен
финансов резултат остава без промяна в сравнение с 2019 г., а 30% от изследваните МСП
отчитат ръст на печалбата през изминалата година. При стартиращите компании средната
стойност на нетните приходи от продажби намалява с около 26% до 1,5 млн. лв. през 2020
г.
investor.bg, 09 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.

стр. 7 от 13
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 15 (453) 15 април 2021

Камара на професионалните оценители

ИНВЕСТИЦИИ

ТЕЦ
"Бобов
дол"
инвестира
фотоволтаична централа

във

ТЕЦ "Бобов дол" ще инвестира в изграждането на
фотоволтаична централа. Това е втори екопроект на
централата след като стана ясно, че се работи по голям
проект за газификация и премахване на въглищата.
Новият проект ще помогне и за запазване на работните
места на стотици жители на Кюстендилска област.
Слънчевите панели ще бъдат разположени на
рекултивирания сгуроотвал „Сухо дере“ с площ от 1,3
милиона кв. м. Имотът е собственост на ТЕЦ "Бобов
дол" и се намира в землището на с. Палатово, в близост
до централата. Проектът е внесен в РИОСВ с искане за
смяна на предназначението на земята от насип в
подходящ терен за изграждане на фотоволтаичен обект
и пренос на енергия.
24 часа, 14 април 2021

Бизнесменът Борис Калибацев вдига нов
търговски център в Пловдив
Търговски комплекс „Виа парк – Север“ ще изгражда
бизнесменът и собственик на „Филикон 97“ Борис
Калибацев. След търговския център на "Коматевско
шосе", тази е поредната му инвестиция под тепетата.
Обектът ще е върху 23 100 квадратни метра, от които
10 028 квадрата застроена площ. Предвидено е и
озеленяване на над 7 хил. кв.м. На територията на
комплекса с локация ул. „Васил Левски“ 105, ще са
разположени търговските обекти с различно
предназначение. Инвестиционното предложение е
внесено в Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Пловдив от името на фирмата му „Виа Север“
ЕООД. Тя е регистрирана на 15 февруари 2021 г. с
капитал от 5000 лв. и разнороден предмет на дейност –
от управление на недвижими имоти и строителство, до
транспорт, туризъм, хотелиерство и др.
Марица, 14 април 2021

KBC Груп открива Център за дигитални
технологии във Варна
От Белгийската финансова компания KBC Group
обявиха, че откриват нов Център за дигитални
технологии (Digital Development Center) във Варна.
Това е вторият център, който групата открива в
морската столица. Припомняме, че през 2019 г. беше
открит Споделеният център за услуги (Shared Service
Center), който достигна капацитет от над 300

София прави втори опит за
ремонта на "Чепинско шосе"
за 10 млн. лв.
За жителите на софийските
села Негован и Чепинци,
изглежда, има добра новина:
след протестите им от 2018 г.
заради лошото състояние на
"Чепинско
шосе"
и
последвалия неуспешен опит за
ремонта на пътя, който ги
свързва
с
града,
сега
Столичната община отново се е
присетила за обещанието си.
Обявен е търг за избор на
изпълнител,
който
да
ремонтира именно участъка от
селата до Северна София. Това
прогнозно ще струва 10 млн. лв.
без ДДС.
Капитал, 14 април 2021

Lidl отвори врати в Троян:
50-ия град в България, в
който веригата стъпвa
Най-новият магазин на Lidl - в
град Троян отвори врати. Това е
107-ят магазин на компанията в
страната, а Троян е 50-ият град,
в който веригата стъпва. В
България Lidl стартира своята
дейност през 2010 г. Днес
компанията има 107 магазина в
50 града и над 3000 служители.
money.bg, 13 април 2021

Правят устройствен план на
площадката на 7-ми блок в
АЕЦ "Козлодуй"
Проектната компания "АЕЦ
Козлодуй – Нови Мощности"
възложи на "Геоконсулт" ООД
изработването на Подробен
устройствен план – План за
регулация и застрояване на
утвърдена със заповед на
Агенция за ядрено регулиране
площадка за разполагане на
ядрено съоръжение – ядрена
централа. С тези дейности ще
се изпълнят нормативните
изисквания за урегулиране на
територията,
попадаща
в
обхвата на площадката.
Банкеръ, 09 април 2021
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служители и успя да се позиционира като един от водещите работодатели в областта.
Основната дейност на новия център е изпълнение на различни ИТ проекти в подкрепа на
дигиталната трансформация на банковите и застрахователни дружества. Първоначалните
планове включват наемането на над 100 човека до края на годината. Това трябва да създаде
нови кариерни възможности и преимуществено в ИТ сферата в направления като аgile
software development, application management и process management, казват от компанията.
money.bg, 13 април 2021

"Екстрапак" е инвестирала 3.5 млн. евро в три нови линии за нетъкан
текстил
Великотърновският производител на торбички и опаковки "Екстрапак" е инвестирал общо
3.5 млн. евро в три нови линии за нетъкан текстил, с което общият им брой става пет. След
като миналата година бяха монтирани две машини за филтърен плат meltblown, скоро ще
заработи и линията за т.нар. spunbond текстил, който има широко приложение в леката
промишленост. Решението на компанията да разшири производството е провокирано от
тенденцията за скъсяване на веригите и засиленото търсене на продукти от местни
доставчици в Европа. Новата линия е на стойност 1.5 млн. евро и е последната част от
започналата миналата година инвестиция. Не нея ще се прави нетъкан текстил spunbond,
който се използва за различни продукти в леката промишленост - мебели, домашен текстил,
детски колички и др. В момента линията е в тестов режим и до седмица-две се очаква да
започне производство на пълни обороти, каза управителят на дружеството Милен Георгиев.
Капитал, 13 април 2021

Eleven инвестира 300 хил. евро в гръцкия стартъп BIOPIX-T
Българският фонд за рискови инвестиции Eleven вложи 300 хил. евро в гръцката стартираща
компания BIOPIX-T. Те произвеждат преносими устройства за бързи лабораторни тестове,
които могат да се провеждат в полеви условия. Общият размер на инвестиционния рунд е
над 1.4 млн. евро, като сред инвеститорите са още гръцкият фонд Metavallon VC и няколко
бизнес ангела. Екипът на основаната в края на 2019 г. BIOPIX-T разработва устройството
Pebble, което позволява провеждането на молекулярни тестове в рамките на между 15 и 30
минути. На този етап с продукта си от BIOPIX-T таргетират доктори и клинични
специалисти, които се борят с COVID-19. По думите на съоснователя на компанията и
ръководител на търговските и финансови дейности Сергиос Кацарос бизнесът им е насочен
към малки диагностични клиники, които не могат да си позволят скъпи решения за
молекулярна диагностика. Устройствата и пакетите с тестове се произвеждат основно в
Гърция. Това е първата стартираща компания от Гърция, в която фондът Eleven инвестира.
Капитал, 12 април 2021

Георги Самуилов вдига биорафинерия в Белозем
Петролният бос Георги Самуилов и доскорошен спонсор на ПФК "Ботев Пловдив" ще
изгражда биорафинерия в землището на село Белозем, в местността Кара Сулук.
Инвестиционното предложение е внесено в Регионалната инспекция по околната среда и
водите - Пловдив, от името на фирма "ССПИРИТ" ЕООД, с капитал от 10 лв. В рамките на
две години тя е сменила името си два пъти - първо се е казвала "Компресор сървисис", а
след това "Инсса спирт". ДАКСИ показва, че дружеството е под шапката на "Джи Ес
Формула" АД, със съдружници Деян Калинов, който държи 99%, и Васил Данаилов, а
Самуилов се води управител. Преди две години той е прехвърлил акциите си на Калинов.
Производствената дейност ще се разположи на площадка от почти 50 декара. По план
капацитетът на рафинерията е 30 000 литра/24 ч. Предвидено е строителство и на
административно-битова сграда, работилница със склад за резервни части и трафопост.
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Планът включва и нова инфраструктура - пътища трета категория, които са отклонение от
републиканската мрежа.
Марица, 12 април 2021

Комплексът "Марица-изток" ще внедрява зелени технологии
Дори без формален старт на Механизма за справедлив преход и изпълнението на "Зелената
сделка", 2020 бе много трудна година за "Мини Марица-изток" ЕАД - най-голямото
въгледобивно дружество в България, заяви финансовият директор на дружеството Стелиан
Коев. "В "Мини Марица-изток" понастоящем работят малко над 7000 души. През 2020 г.
преживяхме намаление в добива на въглища от 22 процента. Това бе изключително
негативен удар върху нашите финансови резултати. Поради това, към края на 2020 г.
сформирахме нещо като "мозъчен тръст", съвместно с директорите на топлоелектрическите
централи в комплекса "Марица-изток", които са наши клиенти. Причината да го
сформираме бе започването на дискусия за приложимите проекти, които могат да се
използват за бъдещето на комплекса.", обясни Коев. Той допълни, че главната цел пред
мениджмънта на компанията е, да се опитат да запазят колкото може повече работни места,
както и да се съхранят доходите на хората от региона, като подчерта, че това е много важно
за местните общини - Раднево, Гълъбово, Стара Загора, Хасково, Сливен и Ямбол. Вече има
подобни проекти, изпълнени в САЩ и Северна Европа.
Банкеръ, 08 април 2021

НКЖИ дава над 6,8 млн. лв. за диагностика на релсите
Над 6,8 млн. лв. без ДДС дава Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за
диагностика на релсите с пътеизмерителна лаборатория в периода до 2023 година.
Измерването на железните пътища трябва да се извършва на няколко пъти всяка година,
като целта е контрол върху геометричните параметри за поддържането им в определените
по норматив толеранси. В експлоатационни условия контролът се осъществява чрез ръчни
измервания. На 8-ми август 2018 г. е приключен договор за срок от 4 години с предмет:
"Контрол на геометричните параметри на железния път и визуален контрол на техническото
състояние на елементите на горното строене в натоварено състояние с пътеизмерителна
лаборатория". Изпълнителят е фирмата „Тинса“ ООД, а изпълненият договор е за 1 163 351
лв. без ДДС.
actualno.com, 08 април 2021

13% ръст на новите жилища в страната
Строителството на нови жилища в страната през първото тримесечие на 2021 г. е в подем
и отбелязва цели 13% ръст. “Пазарът се възстановява с доста добри темпове и през периода
януари-март в България има близо милион квадратни метра нови жилищни площи”, заяви
Петър Мастиков, главен анализатор на Националния регистър за ново строителство и
реконструкции в България по време на онлайн форум за имоти. 922 342 кв. метра жилищна
площ са построили у нас в началото на годината. Най-голям е ръстът в Пловдив, като за
периода има пуснати в експлоатация 178 921 хил. кв. метра, което е ръст от 93% спрямо
същия период на 2020 г. Тези цифри се дължат на отложените проекти през 2020 г., която
беше по-слаба за строителния сектор. В София повишението е с 9,4%, като новите жилища
за периода са в размер на 393 035 кв. метра. По Черноморието Бургас се представя доста
по-добре от Варна и ръстът в морския град е 47% при построени нови жилища в размер на
88 121 кв. метра.
Труд, 08 април 2021
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АНАЛИЗИ

Намаляването на фискалния резерв крие рискове
Разходите не бива да се „напомпват“ през следващите месеци, защото това би
засилило натиска върху резерва
В края на февруари 2021 г. общият размер на фискалния резерв в страната е 8.8 млрд. лв.,
като 8 млрд. лв. са средства на резерва по депозити в БНБ. Разширяването на бюджетния
дефицит през последната година – в следствие на пандемията и увеличението на разходите
– както и намалението на средствата във фискалния резерв през последните месеци
повдигнаха въпроси около стабилността на публичните финанси и управлението на резерва.
Традиционно въпросите, свързани с фискалния резерв, се отнасят не само до неговото ниво,
но и до разпределението на средствата вътре в резерва – дали има достатъчно свободен
ресурс и дали не се случва оперативно да се ползват средства, които имат специално
предназначение и би следвало да са неприкосновени за финансиране на текущи харчове?
Причините за периодичната поява на тази дискусия – обикновено когато се свият средствата
– могат да се търсят в две направления. Първото е, че фискалния резерв не е детайлно
уреден в родното законодателство. Неговата структура е разписана в допълнителните
разпоредби на Закона за публичните финанси (т. 41 от ДР на ЗПФ), а с годишния закон за
държавния бюджет се определя минималното ниво на фискалния резерв към края на
годината – 4,5 млрд. лв. към 31 декември 2021 г. Имайки предвид различния вид средства в
резерва – например средствата в т. нар. Сребърен фонд и сметките за средства от
Европейския съюз – то това минимално ниво не гарантира наличието на „свободен“ резерв
за финансиране на неотложни разходи.
Втората причина може да се търси в липсата на детайлна статистика за средствата във
фискалния резерв. Общата рамка е напълно ясна. Министерство на финансите публикува
справка за фискалния резерв на месечна база. През баланса на управление „Емисионно“ в
Българска народна банка (БНБ) също могат да се следят средствата на фискалния резерв по
депозити в БНБ на седмична база. И в двете статистики обаче липсва добра разбивка. Дори
тримесечният отчет на Министерство на финансите за състоянието и доходността на
фискалния резерв не дава детайлни разбивки на резерва. Всичко това, очаквано, провокира
въпроси за състава на фискалния резерв.
В търсене на по-детайлни данни ИПИ изпрати официално запитване до Министерство на
финансите за състава на фискалния резерв. Тук публикуваме в оригинал отговора на
министъра и предоставените данни, а на графиката по-долу е представена обобщената
картина по месеци за периода от началото на 2019 г. до края на февруари 2021 г. При общ
размер на резерва от 8.8 млрд. лв. към 28 февруари 2021 г. салдото по банкови сметки на
бюджетни организации, без салдата на НОИ, НЗОК и сметките за средства от ЕС, е малко
над 4.7 млрд. лв. От последните обаче 3.3 млрд. лв. са средства в Сребърния фонд.
Няколко неща правят впечатление в данните. Първото е наглед сходното ниво на резерва
през 2019 и 2020 г. И двете години стартират с фискален резерв в рамките на около 10.510.7 млрд. лв. към края на януари на съответната година и завършват с фискален резерв в
рамките на 8.6-8.8 млрд. лв. Движението в рамките на годината обаче е различно. През 2019
г. бюджетът е в добра форма и постепенно трупа излишък и съответно средства в резерва –
достигат до над 12 млрд. лв. през лятото (31 юли 2019 г.). Разходите в края на годината –
особено през декември, смъкват резерва на 8.8 млрд. лв. През 2020 г. няма такова трупане
на средства в резерва през годината. Големият ръст на средствата идва през септември 2020
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г., когато държава взе външен дълг за 5 млрд. лв. Към 30 септември 2020 г. средствата във
фискалния резерв достигат 13.5 млрд. лв. През декември обаче е ударното харчене и резерва
завършва годината на 8.6 млрд. лв.
Другото важно наблюдение е в състава на фискалния резерв. Сметките на средствата от
Европейския съюз са сравнително постоянна величина – в рамките на около 3 млрд. лв.
Вземанията от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи и аванси са над 1 млрд. лв. само
към януари на съответната година, след което спадат и не играят значима роля в резерва.
Постепенно нарастват средствата в Сребърния фонд – от 2.9 млрд. лв. в началото на 2019 г.
до 3.3 млрд. лв. в края на февруари 2021 г. Нарастват и салдата по сметки на НОИ и НЗОК
– от около 350 млн. лв. в началото на 2019 г. до над 750 млн. лв. в края на февруари 2021 г.
Всичко това означава, че „свободните“ средства, тоест салдата по банкови сметки на
бюджетни организации, без салдата на НОИ, НЗОК, средствата в Сребърния фонд и
сметките за средства от ЕС, намаляват и към края на 2021 г. са 1.4 млрд. лв. Това е и найниското им ниво за целия разглеждан период – средно за 2019-2020 г. нивото им е било
около 3.5 млрд. лв. Подобен спад на средствата не се случва за пръв път. През 2010 г. в един
момент тези средства – визираме тогавашното салдо на републиканския бюджет, отново без
Сребърния фонд, достигнаха около 320 млн. лв. (към 31 август 2010 г.). Тогава в края на
годината беше национализиран резерва на НЗОК и над 1.3 млрд. лв. се вляха в салдото на
републиканския бюджет през декември 2010 г.
Сегашното ниво на фискалния резерв може и да не е на абсолютния си минимум, но
разбивката на средствата разкрива някои рискове. Дефицитът в бюджета в първите три
месеца на 2021 г. оказва своето влияние и средствата в резерва продължават да се свиват.
Липсата на голям свободен ресурс означава, че държавата ще търси варианти за попълване
на резерва – тоест поемане на нов дълг през следващите месеци. Това е очаквано – в
бюджета е предвиден максимален размер на новия дълг на стойност 4,5 млрд. лв., но е
важно както да се опазим от евентуални мераци за национализиране на Сребърния фонд –
по сценария от резерва на НЗОК от 2010 г., така и от допълнително напомпване на
разходите, което да засили натиска върху резерва.
economic.bg, 12 април 2021
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

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

 ОНЛАЙН КУРС: „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ“
КОГА: 27 - 28 май 2021, 09:30 - 12:45 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“
КОГА: 1 – 15 юни 2021, 10:00 - 12:30 ч.
КЪДЕ: Online

 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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