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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

СуперХостинг.бг придоби ICN.bg 

Лидерът на хостинг пазара у нас - СуперХостинг.бг, 

придоби втората най-голяма компания в сегмента на 

българския пазар - ICN.bg. Купувачът е придобил 

всички активи на дружеството, като поема и 

цялостното обслужване на клиентите му. Това 

потвърждават от компанията в официално съобщение. 

В него се посочва, че административното прехвърляне 

на всички услуги на ICN.bg към СуперХостинг.БГ 

вече е факт. До няколко месеца всички хостинг услуги 

на дружеството ще бъдат прехвърлени на 

инфраструктурата на СуперХостинг.БГ. Финансовите 

параметри на сделката не се посочват в съобщението. 

ICN.bg е втората по големина хостинг компания в 

България, като основна дейност за компанията е 

предоставяне на хостинг услуги, домейн имена, Cloud 

и VPS услуги. Фирмата развива дейност от близо 17 

години. СуперХостинг.БГ е водеща на пазара на 

хостинг услуги у нас, като от 2019 година оперира и в 

Сърбия с марката SuperHosting.RS. През миналата 

година компанията стана част от западноевропейската 

група team.blue. Придобиването на ICN.bg е втората 

голяма сделка за СуперХостинг.БГ през последните 

години. През 2017 година дружеството придоби 

третата по големина хостинг фирма у нас - Host.bg. 
money.bg, 09 юни 2021 

Нов щрих от голямото местене на Пеевски: 

И централата на "Булгартабак" е 

прехвърлена 

Централата на "Булгартабак холдинг" на ъгъла на 

столичната улица "Граф Игнатиев" и булевардите 

"Васил Левски" и "Патриарх Евтимий" има нов 

собственик. Сделката е от 12 март и е за 22 млн. лв., а 

купувачът е регистрираното седмица по-рано "Ю.Г. 

пропърти". Те е 100% собственост на "Ю.Г. техникс", 

което пък на свой ред е изцяло притежание на 

пловдивската фабрика за цигарени филтри "Юрий 

Гагарин". Самата тя, както и "Булгартабак", се счита 

за част от владенията на санкционирания от САЩ 

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) за 

шестте града с население над 120 хил. 

жители, 2015=100 1,2,3,4  

 

 

 

 

 

 
1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи 

жилища (апартаменти), закупени от домакинствата. 

2 Към 31.12.2019 г. шестте града с население над 120 хил. 

жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара 

Загора 

3 От началото на 2017 г. базисна година за ИЦЖ е 2015 г. 

4 Не се включват продажби в курортни комплекси 

5 Предварителни данни за второ тримесечие 2020 г. 

Източник: НСИ 
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ексдепутат Делян Пеевски, макар към момента той официално да не е акционер в никое от 

двете публични дружества. При изсветляването му през 2015 г. обаче той беше придобил 

официално 18% дял в "Юрий Гагарин" и 5% дял в "Булгартабак". Целта на операцията не е 

ясна, но възможно обяснение е опит за скъсване на връзки с активи преди наложените в 

началото на юни санкции, доколкото името на "Булгартабак" е доста по-често свързвано с 

Пеевски и може да е имало очаквания и холдингът да попадне в списъците със фирми, 

контролирани от него. За прехвърлянето става ясно от справка в имотния регистър. То се 

потвърждава и от отчета за първо тримесечие на 2021 г. на "Юрий Гагарин", където се 

вижда нарастване на инвестициите в инвестиционни имоти с малко над 22 млн. лв. - от 10.2 

на 32.9 млн. лв. 
Капитал, 08 юни 2021 

Инвестиционен фонд с вложения в страните от региона на "Трите морета“ 

Още една сделка в сегмента на соларните централи се приближава към финализиране. А 

добрата новина е, че това се случва с навлизането у нас на изявени европейски компании, 

които развиват проекти в областта на възобновяемата енергия. Комисията за защита на 

конкуренцията е разрешила концентрацията между "Три Сийс Инишиътив Инвестмънт 

Фънд“ С.А., "Ар Пи ГЛОБЪЛ Австрия" ГмбХ, "Енерги Мениджмънт" ГмбХ и "И Ди Джи 

Пуулинг" ГмбХ & Ко КГ, от една страна, и "Енерги Дивелопмънт“ ГмбХ, от друга. След 

сделката купувачите ще придобият съвместен контрол това дружество и предприятията, 

контролирани от него. Кандидат-купувачите са задължени да уведомят предварително КЗК 

за намерението си, когато сумата от общите обороти на всички фирми-участници в 

концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 

млн. лева. С покупката на парк "Караджалово", Enery Development GmbH е сред десетте 

най-големи соларни оператори в България. Дружеството проектира и нов соларен парк у 

нас с мощност около 200 мегавата в Община Чирпан. Също така подготвя друг соларен парк 

край Димитровград и още един край Хасково. "Енери Дивелопмънт“ ГмбХ е също така 

непряк съдружник в четири дружества, регистрирани в България, които са създадени да 

извършват дейност, свързана с разработването/строителството/експлоатацията на соларна 

електроцентрала в страната: - "Енери Дивелопмънт Тракия Солар“ ЕООД; "Ценово Солар 

Плант“ ЕООД; "Чирпан Солар Плант“ ЕООД и "Енери БГ 1“ ЕООД. 
Банкеръ, 04 юни 2021  

"БДЖ-Товарни превози" продава имоти в страната 

„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД ще продаде чрез пряко договаряне седемнадесет 

апартамента в страната. Десет от тях се намират в гр. Момчилград, област Кърджали, пет в 

гр. Карлово и два в гр. Пловдив, област Пловдив. С продажбата на недвижимите имоти 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД ще се разпореди възмездно с активи, които не са пряко 

свързани с дейността на дружеството и от управлението на които няма съществена 

икономическа полза. 
Банкеръ, 03 юни 2021  
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Пенсии и заплати вдигат икономиката 
По-високите заплати и пенсии, добавките от 50 лв. за 

пенсионерите и допълнителните пари за лекарите на 

първа линия срещу Covid-19 повишават оборотите на 

търговците, приходите в хазната, а оттам и ръста на 

икономиката. За първите четири месеца на годината 

приходите от ДДС от сделки в страната са 2,974 млрд. 

лв., или с 524 млн. (+21,38%) повече спрямо същия 

период на миналата година, показват данни на 

Министерството на финансите. При приходите от ДДС 

от внос също има лек ръст (+2%). Това увеличение 

щеше да е по-голямо, ако не беше режимът, който 

позволява отложено плащане на ДДС при внос. В 

средата на март миналата година беше въведено 

извънредно положение и много хора си останаха 

вкъщи и спряха да харчат. Но ако сравним само 

първите два месеца на тази с миналата година, когато 

пандемията още не беше стигнала до нас, отново има 

ръст на приходите от ДДС от сделки в страната - с 8%. 

Оказва се, че сега харчим повече пари, отколкото 

преди пандемията. И то в условията на по-висока 

безработица, икономическа и политическа криза. 

Всичко това може да бъде обяснено с по-високите 

пенсии и заплати, както и с добавките за лекарите на 

първа линия срещу Covid-19. От юли 2020 г. пенсиите 

бяха повишени с 6,7%, от началото на 2021 г. бяха 

вдигнати минималната и максималната пенсия, а освен 

това пенсионерите получават всеки месец добавка от 

50 лв. По-високите пенсии водят до ръст на оборотите 

на търговците и приходите от ДДС. Вдигането на 

минималната заплата на 650 лв., на заплатите на 

чиновниците, които работят с граждани в условията на 

пандемия с 30% от август 2020 г., както и 

традиционното увеличение на заплатите в 

администрацията с 10% от 1 януари също имат 

огромна роля за по-голямото харчене на 

домакинствата и за повишаване на приходите от ДДС. 

По-високите заплати водят и до повишаване на 

приходите от данъка върху доходите (+15%) и на 

събраните осигуровки (+8,7%). 

Труд, 08 юни 2021 

Лихвите: По депозитите остават ниски, по 

кредитите тръгват нагоре 
Поне до септември тази година лихвите по депозитите 

ще се запазят на достигнатите исторически ниски 

равнища. В същото време при лихвените проценти по 

09.06.2021 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.60551 BGN 

1 GBP = 2.27158 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.06.2021  

 

ПЧИ: -8.0 млн. EUR, март 2021 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към март 

2021, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 6.1%, април 2021 
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новоотпуснатите кредити се очаква известно покачване. Прогнозата е на БНБ и е отразена 

в публикувания преди дни Икономически преглед на централната банка. "През второто и 

третото тримесечие на 2021 г. очакваме лихвените проценти по депозитите да се запазят на 

достигнатите исторически ниски равнища, за което ще допринасят продължаващият 

значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система. С 

постепенното изтичане на удължения срок за отсрочване на задължения на клиентите на 

банките може да се очаква увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите 

портфейли, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по 

новоотпуснатите кредити", казват от БНБ. Експертите очакват несигурност при влиянието 

на държавния бюджет върху ликвидността на останалите сектори. Тази несигурност 

произтича главно от динамиката на икономическата активност и от създалата се 

политическа несигурност след парламентарните избори през април. От БНБ казват, че 

потенциален източник на ликвидност за бюджета през прогнозния период представлява 

постъпването на средства по държавния заем от Европейския инструмент SURE в размер 

на 511 млн. евро, които би следвало вече да са постъпили във фискалния резерв. Отделно 

централната банка очаква през второто и третото тримесечие на 2021 г. допълнително 

понижение на нивата на поддържаните от банките свръхрезерви по сметки в БНБ. 

Банкеръ, 07 юни 2021 

БНБ прогнозира увеличение на лихвите по кредитите 
По-съществен ръст на реалния брутен вътрешен продукт през второто и третото тримесечие 

на тази година може да има с постигането на т.нар. групов имунитет срещу COVID-19 през 

следващите месеци. Той ще позволи смекчаване на противоепидемичните мерки както в 

България, така и в основните търговски партньори на страната. Това са очакванията на 

Българската народна банка (БНБ), публикувани в първия икономически доклад на 

институцията за годината. В него БНБ посочва, че в съответствие с международната 

конюнктура и тенденциите в стокообмена външното търсене на български стоки и услуги 

ще отбележи значителен растеж на годишна база в периода от април до септември, което се 

обяснява донякъде с ниската база през 2020 г. През второто и третото тримесечие ще има 

плавно ускоряване и на инфлацията – явление, което вече започна да се наблюдава като 

резултат на растящите цени на суровините на международните пазари. Темповете на растеж 

на депозитите ще се задържат високи, тъй като гражданите ще продължат да отлагат 

потреблението на някои стоки, а фирмите – инвестиционните си проекти. БНБ прогнозира 

още, че ръстът на кредитите за бизнеса и домакинствата, който буксува от пролетта на 2020 

г., ще се забави допълнително през второто и третото тримесечие заради изтичането на 

удължените срокове по мораториума върху банковите заеми. След него е възможно да се 

наблюдава увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли, което 

вероятно доведе до известно повишение на лихвените проценти по новите заеми. Лихвените 

проценти по депозитите ще се запазят на настоящите си ниски нива, за което ще допринасят 

продължаващият значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в 

банковата система. 

economic.bg, 07 юни 2021 

Средният размер на ипотеките е 108 хил. лв. 
Средният размер на ипотечните заеми в страната нарасна с над 13% за година - от 95 хил. 

лв. на 108 хил. лв., показват данни на една от големите банки в страната. Според данни на 

БНБ кредитите за покупка на имоти са най-търсени от домакинствата. Една от причините 

за това е нарастващото желание на хората да живеят в по-големи жилища. Заради 

необходимостта от социална дистанция купувачите търсят все по-голямо пространство - 

тристайни и четиристайни апартаменти. Засилва се и търсенето на жилища в затворени 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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комплекси и къщи край градовете. Притежанието на имот е сред водещите приоритети за 

българите, като по данни на Евростат 84% от хората имат собствено жилище при средно 

ниво от 70% за страните от ЕС. Повечето купувачи се насочват към новото строителство, 

защото в него проектантите използват всичко най-ново по отношение на технологии и 

материали. Новите жилищни сгради в страната са с много високо качество. Но за бързото 

намиране на купувачи на апартаментите в една нова жилищна сграда от ключово знамение 

е локацията. 

Труд, 03 юни 2021 

Рязък спад на безработицата през май 
С разхлабването на ограничителните мерки и връщането към нормалното ежедневие 

данните на Националния статистически институт (НСИ) за нивата на безработица у нас 

стават все по-положителни. Пазарът на труда, който претърпя сериозна криза през пролетта 

на миналата година и в началото на тази, започна плавно да се стабилизира. Според данните 

през миналата седмица новорегистрираните безработни в бюрата по труда са били 3633 

души, което е с 1388 по-малко от предходната и с 2028 души по-малко от периода между 

10-14 май. Започналите работа между 24 и 30 май са 4212 души, като в двете седмици преди 

това те са наброявали съответно 6395 и 6976 души. Нaй-мнoгo бeзpaбoтни пpeз минaлaтa 

ceдмицa ca peгиcтpиpaни в Coфия-гpaд (307), Блaгoeвгpaд (312), Πлoвдив (292), а 

четвъртото място си поделят Варна и Бургас, регистрирайки 198 дyши. Meждyвpeмeннo 

нaй-мнoгo пocтъпили нa paбoтa мeждy 24 и 30 мaй имa в Coфия-гpaд (372), Bapнa (340), 

Бургас (313) и Пазарджик – 282 души. На месечна база новорегистрираните безработни 

лица през май са били почти 17 000 души, което е с около 7 хил. по-малко от отчетените 

безработни през април, когато в бюрата по труда са се записали около 24 хил. 

Междувременно започналите работа през април са били 26 хил. души, а през май малко над 

20 000. Въпреки положителната тенденция през последните седмици дaннитe нa НСИ 

пoĸaзвaт, чe в петте месеца на 2021 г. досега – считано oт 28 дeĸeмвpи дo 30 мaй – 

нoвopeгиcтpиpaнитe бeзpaбoтни ca 125 596 дyши, дoĸaтo зaпoчнaлитe paбoтa ca 104 106. 

Toвa oзнaчaвa, чe извън пaзapa нa тpyдa зa тoзи пepиoд ca ocтaнaли 21 490 чoвeĸa. С 

отварянето на редица икономически сектори през последните месеци и с нaбиpaнeтo нa 

пepcoнaл зa лeтнитe ĸypopти се очаква разликата да бъде стопена. 

economic.bg, 03 юни 2021 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Хотели" по Общо приходи за 2019 г., хил. 

лв. 

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

No Предприятие Град 

Общо приходи,  
(хил. лв.) 

2018 2019 

1 Тера Тур Сервиз ЕООД София 53 212 60 146 

2 Галакси Инвестмънт Груп ООД Пловдив 35 290 41 262 

3 Фърст Лайн Хотелс ЕООД Пловдив н.д. 27 291 

4 Дюни АД Созопол 26 782 26 653 

5 Академика Сий Палас АД София 26 706 25 887 

6 Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД София н.д. 25 319 

7 ЕйчВиДи Хотелс ЕАД Варна 19 991 24 046 

8 Дит хотели ООД София 20 020 21 723 

9 Интерхотел Гранд-Хотел София АД София 12 715 21 719 

10 Феърплей Пропъртис Мениджмънт ЕООД София 24 676 21 332 

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

„Алтерко“ се готви за борсов дебют във 

Франкфурт на 1 септември  

„Алтерко“ подготвя документите си за листване на 

акциите си на XETRA 2 на Франкфуртската фондова 

борса, става ясно от съобщение на компанията, 

разпространено чрез БФБ – София. Акциите са обект 

на заявление за допускане до търговия на регулиран 

пазар (XETRA 2) на Франкфуртската фондова борса и 

след успешна процедура за листване те ще се търгуват 

на двата пазара, съобщи дружеството. В заявлението си 

за допускане до търговия „Алтерко“ посочва като 

първа дата на търговия 1 септември 2021 г., което обаче 

е зависимо от регулаторните условия за одобрение на 

заявлението. Компанията публикува документ, който 

не е проспект по смисъла на Регламента за 

проспектите, който предоставя основната информация, 

от която се нуждаят инвеститорите, за да разберат 

същността на дружеството и свързаните с него рискове 

и ценните книжа. Той не е потвърден от какъвто и да е 

компетентен орган и е изготвен единствено за целите 

на допускане на акциите до търговия на 

Франкфуртската фондова борса в допълнение на 

търговията на Българската фондова борса, където 

акциите вече са допуснати, подчертават от 

технологичното дружество. В него се посочва, че 

предмет на допускането до търговия са 17 999 999 

обикновени, безналични, поименни, свободно 

прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев 

всяка от капитала на „Алтерко“ АД. Акциите на 

„Алтерко“ АД бяха допуснати до търговия на основен 

пазар, Сегмент акции Standard на БФБ преди повече от 

18 месеца, като първоначално през 2016 г. бяха 

допуснати до търговия 15 000 000 акции. Останалите 

акции (2 999 999 акции от увеличението на капитала на 

„Алтерко“, проведено през 2020 г.) са допуснати до 

търговия на същия регулиран пазар през 2020 г. Към 

днешна дата акционерите с над 5% от капитала на 

компанията са Светлин Илиев Тодоров, който притежава пряко 5 847 120 броя акции с 

номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи 32,48% от капитала и Димитър Стоянов 

Димитров, който притежава пряко 5 847 120 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка, 

представляващи 32,48% от капитала на „Алтерко“ АД. 

investor.bg, 08 юни 2021  

БФБ ще обсъжда правилата за IPO аукциони  

„Българска фондова борса“ АД ще продължи да обсъжда възможностите за IPO аукциони 

и методи със своите членове и заинтересовани за публично предлагане компании, а при 

необходимост ще подходи към промяна или подобрения в своите правила. Но въпреки това 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

24 – 28 май 2021 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 498 183.14 

Standard 7 577 093.94 

АДСИЦ 672 430.75 

Регулиран пазар -

общо 
12 169 026.77 

 

BGREIT: 07.05.2020 – 08.06.2021 

 

BGBX40: 07.05.2020 – 08.06.2021 

 

SOFIX: 07.05.2020 – 08.06.2021 
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изборът на точния метод за IPO e в ръцете на този, който го осъществява и в съответствие 

със закона и добрите практики. Това заяви в отговор за investor.bg доц. Маню Моравенов, 

изпълнителен директор на „Българска фондова борса“ АД като коментар на осъщественото 

на 1 юни 2021 г. предлагане на акции от „Син Карс Индъстри“ АД. Въпреки това обаче 

прави впечатление, че докато в случая с "Биодит" на 21 януари имаше 167 сделки, сега със 

"Син Карс" имаше само 6 сделки. Най-голямата беше за 1 942 800 акции, следващата - за 30 

000 акции, третата - за 20 000 акции, четвъртата - за 6 000 акции, петата за - 1 000 акции, и 

шестата - за 200 акции. Първата оферта е за 97,14% от цялата емисия. „Аукционът, който 

БФБ предлага за провеждане на IPO, е автоматизиран и както всеки аукцион включва 

състезателен елемент. При въведен ценови диапазон на предлагането състезателният 

елемент е обвързан първо с цената на въведените поръчките и второ с момента на 

въвеждане. Съответно при аукцион по фиксирана цена състезателният елемент е обвързан 

единствено с времето на въвеждане на поръчките. Няма друг аукцион за провеждане на IPO, 

който системата за търговия T7 към момента да предлага. Тази информация, както и 

механизмът на работа на самия аукцион, са публично оповестени и известни на всички 

участници на пазара“, акцентира ръководителят на БФБ. 

investor.bg, 02 юни 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. 

mailto:office@kpo.bg
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ИНВЕСТИЦИИ 

ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 1.7 млн. лв. 

в автоматизирани елементи по мрежата 

1 713 000 лв. ще инвестира ЧЕЗ Разпределение в 

автоматизирани елементи по електроразпределителната 

мрежа през 2021 г. Компанията ще завърши и 

реконструкцията на 7 възлови станции в Западна 

България на обща стойност 900 000 лв. Дистанционно 

управляемите автоматизирани елементи  се монтират на 

възлови места по въздушните електропроводи, а в 

градските райони се полагат сигнализатори върху 

кабелната мрежа. Подобни съоръжения дават 

информация от разстояние за повредени участъци, 

осигуряват възможност за изключването им и 

минимизират броя на засегнатите клиенти. 

Благодарение на устройствата, диспечерите са в 

състояние да насочват аварийните екипи с много по-

голяма точност, а времето за реакция се скъсява 

драстично. Реконструкцията на възлови станции 

включва цялостно преминаване на телемеханика на 

съоръженията, всички компоненти се подменят с нови, 

извършва се модернизация на съществуващите системи 

за защита, контрол, измерване и сигнализация и се 

въвежда нова система за управление от разстояние.  
actualno.com, 09 юни 2021 

Канадската "Кенпайп" ще строи 

българското трасе от газовата връзка със 

Сърбия 
Дружество на канадската "Кенпайп Индъстрис 

Интернешънъл" и българския ѝ клон "Кенпайп 

Индъстрис Интернешънъл България" е избрано за 

строител на българския участък от газовата връзка 

между България и Сърбия – от София през Калотина до 

Ниш. Макар предложената от него цена да не е най-

ниската, офертата е най-високо оценена, сочи протокол 

на комисията по избора на изпълнител на обекта в 

държавния газов оператор "Булгартрансгаз" (БТГ). Ако 

няма обжалвания от останалите участници в 

обществената поръчка, БТГ ще може да сключи договор 

с предпочетения строител на цена от 136 804 865.99 лв. 

без ДДС. Прогнозираната цена от газовия оператор за 

62-километровия участък на българска територия беше 

143 559 450 лв. без ДДС, а срокът за изграждането му е 

изчислен на 350 дни от датата на подписването на 

контракта. 
mediapool.bg, 09 юни 2021 

София отпуска 4,46 млн. лв. 
за ремонта на банята в Овча 
купел 
Столичният общински съвет 
ще съфинансира с 4,46 млн. лв. 
ремонта и възстановяването на 
дейността на минералната баня 
в „Овча купел“. Днес 
комисиите по бюджет и 
финанси гласува с пълно 
единодушие, а по околната 
среда - с голямо мнозинство 
(представителите на БСП се 
въздържаха), парите да бъдат 
отпуснати за изпълнение на 
инвестиционния проект и за 
въвеждане на обекта в 
експлоатация.  

Сега, 09 юни 2021.  

"Ломско шосе" ще се 
разширява към 
околовръстното за 9.2 млн. 
лв. без ДДС 
София задейства проекта за 
разширението на бул. "Ломско 
шосе" към околовръстния път, 
което се очаква да облекчи 
трафика в района на 
"Връбница". Обявена е 
обществената поръчка, с която 
се търси изпълнител за първия 
етап, който започва от 
кръговото при метростанция 
"Ломско шосе" и стига до 
надлеза на жп линията. Това ще 
струва 9.2 млн. лв. без ДДС, 
които засега не са осигурени, 
пише в обществената поръчка. 

Капитал, 08 юни 2021 

IKEA разшири присъствието 
си в Пловдив 
Шведският мебелен гигант 
IKEA увеличи присъствието си 
в Пловдив, като разшири 
центъра си за поръчки с нови 
360 кв. м. От компанията 
посочват, че в обекта 
потребителите могат да 
открият вече двойно повече 
продукти за директно вземане 
– до 1000, като е позициониран 
и нов спот за хранене.  

economic.bg, 08 юни 2021 

mailto:office@kpo.bg
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Близо 600 млн. лв. спестени за "Хемус" според изчисления на камара 
Близо 600 млн. лв. са спестени на държавата от "Автомагистрали" от декември 2018 г. 

досега само за строителство на магистрала "Хемус", показват изчисления на Камарата на 

строителите в България. Икономията дошла от авансовите плащания по договорите за 

доставка на материали и техника, чрез които цените са били фиксирани на нивата към 

датата на превеждане на авансите. Според камарата основен риск при изпълнение на 

договори с продължително действие е възможността за значително увеличение на цените 

за суровини, материали и техника. Използвайки този инструмент, ръководството на 

"Автомагистрали" е избегнало оскъпяването. Договорите са били сключени за гарантиране 

на количеството, качеството и сроковете на доставка, както и недопускане на спирането на 

строителните дейности по магистралата на Северна България. Така се давало възможност 

“Хемус“ да бъде завършена през 2024 г. по фиксираните към декември 2018 г. цени. Ако 

обектът бъде спрян, неговото консервиране щяло да струва около 30% от извършените 

дейности до момента, а стойността му ще нарасне с още поне 600 млн. лева, посочват от 

камарата. 
24 часа, 07 юни 2021 

Индустриалните зони са заявка за привличане на инвестиции 
Изборът на локация и подборът на квалифицирани кадри са от първостепенно значение за 

развитието на такива проекти. Във всеки случай е по-добре да се изграждат производствени 

мощности в райони, където има хора на работоспособна възраст, вместо те да се превозват 

на десетки километри в едната посока. Другият важен фактор е инициативността на 

местната власт в лицето на кмета и общинския съвет. Причината е очевидна: дори да си 

намерил терен на суперлокация в район, пълен до козирката с млади и искащи да работят 

хора, ако местната администрация е некомпетентна или корумпирана, начинанието е 

обречено на пълен провал. За последните години реализацията на индустриалните зони се 

оказа ефективен механизъм за привличане на инвестиции в някои региони. "Зелена 

светлина" за индустриален парк в Хасково Общинският съвет в Хасково вече е одобрил 

предложението за строителството на индустриален парк на терена на бившето военно 

летище "Узунджово" между Хасково и Димитровград.  
Банкеръ, 07 юни 2021 

"Одело" пренася производството на резервни части за фарове от 

Германия в Пловдив 
Компанията за автомобилни светлини "Одело България", която е част от турския холдинг 

Bayraktarlar, ще пренесе производството на резервни части за фарове от Германия в 

строящия се в момента втори завод край Пловдив. Линии за резервни части сега са 

монтирани в първата фабрика, която работи от есента на 2019 г., но те ще бъдат 

прехвърлени в новото помещение, където производството ще бъде разширено с още 

оборудване и работници. В сегашния завод ще остане само серийното производство на 

светлини, като българското дружество ще поеме и значителна част от тази дейност от 

словенския завод на Odelo в Преболд. През 2021 г. започват много нови проекти за различни 

клиенти, като традиционно износът е за Европа, но също така за САЩ и Китай. 

Производството е за 20-те най-големи автомобилни компании в света, като основният 

клиент остава Mercedes. В портфолио на "Одело" влизат също BMW, Volkswagen, Renault, 

Audi, Skoda, Ford, Porsche и Bentley. 
Капитал, 04 юни 2021 
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Австрийци изграждат депо за рециклиране на хартия в Пловдив  
Депо за рециклиране на хартия и картон ще бъде изградено в северната индустриална зона 

на Пловдив, на бул. „Марица“ 97. Инвеститор на проекта е “Хамбургер Рисайклинг 

България” ЕООД с регистрация в София и едноличен собственик „Хамбургер Рисайклинг 

Груп“  – Австрия. Българското поделение на чуждестранната компания е част от Prinzhorn 

Group. Инвестиционното намерение на “Хамбургер Рисайклинг България” ЕООД, внесено 

в РИОСВ Пловдив, ще е на територията на „Дунапак-Родина“АД – бившият завод за хартия 

и амбалаж „Родина”. В миналото той имаше славата на най-големия на Балканите, но 

претърпя неуспешна приватизация през 1996 г. Prinzhorn Holding обаче го придоби през 

2002 г. и освен, че възкреси дейността му, възвърна лидерските му позиции в бранша. Освен 

в Пловдив, “Хамбургер Рисайклинг България” ЕООД има депа за рециклиране на отпадъци 

в София и Стара Загора. Prinzhorn Group е лидер на европейския пазар в производството на 

опаковки, хартия и рециклиране. 
Марица, 04 юни 2021 

Доган ще разширява ТЕЦ "Варна" с нова газова мощност и руски 

проектанти  
След месеци на пълно мълчание около централата на Ахмед Доган на 2 юни от ТЕЦ "Варна" 

обявиха изненадваща и мащабна инвестиционна програма. Срещу 450 млн. евро се планира 

изграждането на нова паро-газова мощност по технология на Siemens, като срокът за 

въвеждането й в експлоатация е 2025 г. От къде ще бъдат осигурени въпросните средства 

обаче не се посочва. Още повече че подобна инвестиция трудно би могла да бъде 

финансирана от банки или други институции без ангажимент от държавата за изкупуването 

на енергията, чиято цена трудно би била конкурентна на пазара. Няма и внесено 

инвестиционно намерение, както и заявление за екооценка (ОВОС) на този проект. 

"Капитал" изпрати въпроси до Комисията за енергийно и водно регулиране дали подобен 

проект трябва да се съгласува и одобри, до българското представителство на Siemens за това 

дали има споразумение с централата на Доган, както и до самата ТЕЦ "Варна" за 

подробности около този проект. 
Капитал, 03 юни 2021 

Австрийската Gebruder Weiss удвоява бизнеса си в България  
Австрийската транспортна и логистична компания Gebruder Weiss заяви, че е постигнала 

споразумение за придобиване на един от своите партньори у нас – Rhenus Bulgaria. Това ще 

засили присъствието ѝ както в страната, така и в Югоизточна Европа като цяло. Цената на 

сделката, за която се изисква и регулаторно одобрение, не се разкрива. Придобиването ще 

удвои бизнеса на звеното на Gebruder Weiss в България. То „бележи важна стъпка в нашето 

развитие“, посочва изпълнителният директор на Волфрам Сенгер-Вайс. Практически 

сделката се сключва с германската компания майка – Rhenus Group, която след 

финализирането на продажбата ще се изтегли от българския пазар. Rhenus Bulgaria е 

компания за интегрирана логистична услуга, която управлява собствени терминали в 

София, както и дистрибуторска мрежа с други клонове в Пловдив и Варна. В нея работят 

около 100 души. Австрийската компания е активна в България от 1993 г. и досега оперира 

на две места – в София и Варна, предлагайки услуги по сухопътен, въздушен и морски 

транспорт, както и логистични решения. Тя също така присъства в няколко страни от 

Централна и Югоизточна Европа, където доставя до крайни клиенти. 
economic.bg, 03 юни 2021 
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АНАЛИЗИ 

Стратегия предвижда безработицата в България да се свие до 4% към 

2030 г. 

Новият стратегически документ за заетостта предвижда мерки за около 10 млрд. лв. 

от различни източници 

Към 2030 г. безработицата в България да се свие до 4%, или с 0,4 процентни пункта по-

ниска спрямо 2019 г., както и да бъде постигната заетост на нива от 2019 г. в съчетание с 

реализиране на мерки за повишаване на качеството на работната сила с фокус върху 

придобиването на дигитални умения. Това предвижда новата Стратегия по заетостта 2021 

– 2030 г., публикувана за обществено обсъждане. 

С оглед на икономическите и социални предизвикателства, причинени от COVID 

пандемията, в краткосрочен план до 2024 г. на преден план в планираните действия е 

достигането на заетост на нива от 2019 г., в резултат от възстановяването на икономиката. 

Същевременно документът набелязва дългосрочни действия (до 2030 г.), с които да се 

отговори на ангажиментите на страната в областта на заетостта, произтичащи от 

необходимостта от изпълнение на Плана за действие на Европейския стълб за социалните 

права. 

Мерките са насочени към намаляване на равнището на безработица, повишаване на 

икономическата активност на населението и нарастване на трудовия потенциал на 

работната сила в страната, пише в документа. 

Безработица и заетост 

Заложените цели включват коефициентът за заетост (20 – 64 г.) да нарасне с 3 п. п. спрямо 

2019 г. и да достигне 78% през 2030 г., а коефициентът на безработица (15 – 74 г.) да намалее 

с 0,4 п. п. спрямо 2019 г. и през 2030 г. да бъде 4%. 

Според прогнозите след 2020 г. намалението на населението ще се отрази негативно върху 

заетостта. През периода 2021-2030 г. се очаква заетостта да намалее (с 4,7%) и през 2030 г. 

заетите на възраст 15-64 години да са около 3 млн. Дългосрочните предизвикателства, 

свързани с намаляването на населението и застаряването на работната сила, ще продължат 

да са актуални. Основна промяна ще се наблюдава в краткосрочните предизвикателства, 

произтичащи от негативните ефекти от пандемията, като спад на заетостта и ръст на 

безработицата. 

В образователната структура на заетите на възраст 15-64 г. се очаква делът на заетите със 

средно и с висше образование да се увеличи, а този на заетите с основно и по-ниско 

образование да намалее. Предвижда се през 2030 г. от всички заети тези със средно 

образование да достигнат 58,3%, тези с висше - 33,5%, а заетите с основно и по-ниско 

образование – 8,2%. 

Очакваното преструктуриране на заетостта по образователни характеристики се дължи на 

няколко фактора, сред които са: демографските процеси, свързани със намаляването и 

застаряването на населението в трудоспособна възраст; цялостната промяна в 

образователната структура на населението, довела до по-високо предлагане на труд с висше 

образование; промяната в потребностите и др. 

Настоящата структура на заетостта по икономически дейности в България се характеризира 

с по-ниски от средноевропейските дялове на заетите в държавното управление, 

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


 

 

 

стр. 12 от 16 

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000 

тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/ 

Брой 23 (461) 10 юни 2021 Камара на професионалните оценители 

 

образованието, хуманното здравеопазване и медико-социалните грижи с настаняване и 

социална работа. Предвид процеса на сближаване към икономическото развитите на 

държавите членки на ЕС очакванията са да се засили ролята на тези публично доминирани 

икономически дейности и да се увеличи броят на заетите в тях. 

Най-голямото увеличение в заетостта през периода 2021-2030 г. се очаква в образованието 

с 33,2 хил. С 18,3 хил. се очаква да се увеличат заетите в хуманното здравеопазване и 

медико-социалните грижи с настаняване и социална работа. Заетите в държавното 

управление се очаква да се увеличат с 13,5 хил. 

Пазарът на труда 

Пазарът на труда ще се характеризира със структурни несъответствия между 

образованието/квалификацията на заетите лица и образователните/квалификационни 

изисквания за заемане на работните места, сочат още прогнозите. 

Ще се наблюдават излишъци на заети лица с висше и с основно и по-ниско образование, 

както и недостиг от работници със средно образование. Това означава, че част от лицата с 

висше образование ще бъдат заети на позиции, изискващи по-ниско образование, а лица с 

основно и по-ниско образование ще заемат работни места, изискващи по-високо 

образование. 

През 2021 г. се очаква броят на лицата с висше образование, които ще работят на позиции, 

изискващи по-ниско образование, да възлиза на 40,9 хил., а през 2030 г. – на 40,6 хил. По 

отношение на лицата с основно и по-ниско образование броят на заетите на позиции, 

изискващи по-високо образование, през 2021 г. се очаква да бъде 136,2 хил., а през 2030 г. 

– 70,1 хил. 

Очаква се траен недостиг на лица със средно образование, в т. ч. професионално. Дефицитът 

от лица със средно образование плавно ще намалява, като през 2021 г. ще засяга 177,1 хил. 

работни места, за които няма да има предлагане от необходимия човешки ресурс, а през 

2030 г., този дефицит ще възлиза на 110,7 хил. На тези работни места ще бъдат ангажирани 

лица с по-ниска или по-висока квалификация от необходимата, сочат прогнозите, записани 

в стратегията. 

Дисбалансите при търсене-предлагане ще намаляват 

Дисбалансите в предлагането и търсенето на труд на регионално ниво в дългосрочен план 

постепенно ще бъдат преодолявани основно поради общото намаление в заетостта в 

страната и подобряването на образователната структура на работната сила. 

През 2021 г. се очаква структурният дефицит от работна сила със средно образование в 

дадени региони да достигне 63,2 хил., а през 2030 г. да намалее до 34,9 хил. Структурният 

дефицит от работна сила с висше образование се очаква да достигне 52,5 хил. през 2021 г. 

в дадени региони., а през 2030 г. – 17,4 хил. Тези дисбаланси ще се проявят само в 

определени области, независимо от наличието на структурен излишък на лица с висше 

образование в икономиката като цяло. 

В голяма степен тези дисбаланси ще се проявят в регионите, характеризиращи се с 

относително най-ниски нива на заплащане за страната. 

Структурният излишък от човешки ресурси с основно или по-ниско образование през 2021 

г. се предвижда да достигне в някои региони 115,7 хил., а през 2030 г. да намалее до 52,3 

хил. Прогнозираните регионални дисбаланси ще бъдат съпътствани с голяма степен 

свръхзаетост на лицата с основно и по-ниско образование. 
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От една страна, лицата с основно и по-ниско образование ще заемат предимно позициите, 

изискващи средно образование, за които има дефицит на лица със средно образование и 

няма достатъчно налични човешки ресурси на местно ниво. 

От друга страна, на пазара на труда се очаква да има натиск от лицата със средно 

образование да заемат позиции за работна сила с висше образование (на които биха могли 

да бъдат ангажирани и лица с по-ниско образование). По този начин, лицата с основно и по-

ниско образование ще бъдат пренасочени и към позициите, изискващи средно образование 

(които биха могли да се заемат от лица с по-ниско образование), и които ще бъдат 

овакантени от работещи лица със средно образование. 

Основните предизвикателства 

Продължаващо намаление на населението в трудоспособна възраст и застаряване на 

работната сила ще продължава да е основен риск. Тези демографски процеси оказват и ще 

продължават да оказват неблагоприятно въздействие на пазара на труда. Те определят 

постоянно намаляващото предлагане на труд и свиването на заетостта. По този начин 

демографските процеси имат негативно въздействие и върху потенциалния БВП и 

икономическия растеж на България в дългосрочен план. 

Ниска технологична интензивност на икономическите дейности също остава 

предизвикателство. През последното десетилетие се наблюдава не достатъчно бързо 

преодоляване на технологичната изостаналост на българската икономика спрямо средните 

нива в ЕС 28 по отношение на структурата на заетостта. 

Друг риск, който ще спъва трудовия пазар, е структурният недостиг от квалифицирани 

кадри със средно образование и излишъкът от заети с основно и по-ниско и висше 

образование. 

Поради технологичното изоставане на икономиката, структурата на заетостта по 

икономически дейности е такава, че преобладаваща част от заетите лица са ангажирани в 

икономически дейности: преработваща промишленост; търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети; строителство. Търсенето на квалифицирана работна сила в тези сектори се 

отнася предимно до лица със средно образование. Търсенето надвишава предлагането на 

труд от лица със средно образование. 

Ето защо на част от работните места в някои сектори, предназначени за лица със средно 

образование, са ангажирани и се очаква да бъдат ангажирани лица с висше образование. 

Най-големи дефицити за лица със средно образование се очакват в икономически дейности, 

характеризиращи се с относително ниски нива на заплащане на труда: хотелиерство и 

ресторантьорство; административни и спомагателни дейности; образование; преработваща 

промишленост; медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване; 

култура, спорт и развлечения. 

Прогнозите сочат продължаващо изоставане в развитието на секторите образование и 

здравеопазване спрямо останалите държави-членки на ЕС. Големината на тези сектори в 

България е на последните места в ЕС. 

Засилването на регионалните дисбаланси на пазара на труда е друг оставащ риск. 

Очакваното свиване в заетостта ще засегне всички региони, а наблюдаваните неравенства 

в заплащането ще стимулират допълнително вътрешната и външната миграция на 

трудоспособното население. 

Всичко това ще доведе до задълбочаване на структурните несъответствия на онези 

регионални пазари на труда, които се характеризират с относително по-ниски нива на 
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заплащане на труда и изостават в социално-икономическото си развитие спрямо водещите 

региони (София-столица, Пловдив, Варна и Бургас) в България. 

Заплахи за пазара на труда до 2030 г. 

Ръстът на безработицата и бавното намаляване на броя на безработните в първите години 

от десетилетието поради стагнация на икономическото развитие и преструктуриране на 

икономиката вследствие на епидемията е основен риск. 

Заплаха е структурната безработица в резултат от закриване или пренасочване на 

производства в изпълнение на противоепидемични или мерки включени в „зелената 

сделка“, забавяне на икономическия растеж в резултат от негативни промени във 

вътрешното търсене и ограничаване на износа и поръчките, увеличаването на натиска върху 

заплащането вследствие на недостиг на висококвалифицирани специалисти за заетост в 

сектора на новите технологии, забавяне на старта на оперативните програми за ползване на 

средствата от европейските структурни фондове през новия програмен период или 

неизпълнение на всички условия за достъп до тези фондове. 

През втората половина на десетилетието и до 2030 г. е възможна заплаха от ограничаване 

на икономическия растеж поради растящ недостиг на кадри с търсените от работодателите 

умения в резултат от намаляване на работната сила, застаряване на населението и 

увеличаване на емиграцията, както и поради недостатъчни мерки за образование и 

обучение, отговарящо на потребностите на икономиката. 

Възможни заплахи са: закриване на традиционни работни места вследствие на 

глобализацията и новите технологии, изоставане в дигитализацията, бавно адаптиране на 

индустриалните отношения към пазара на труда, който става все по-разнороден, 

глобализиран и нетрадиционен. 

Търсенето на човешки ресурси с висше образование и неатрактивин от работодателите 

специалности ще нараства в средносрочен план. Ограниченията на свободното движение 

на хора поради противоепидемичните мерки са заплаха и за свободното движение на 

работници, особено при сезонно заетите. 

Нарастването на търсенето на работна сила за заетост на качествени високопродуктивни 

работни места е ключов приоритет. Прилагането на нови форми на труда, в т.ч. работа от 

разстояние не само в условията на пандемия, но и в бъдеще, ще гарантира устойчивост на 

заетостта като приоритетно се развива и нормативната база за подобряване на гъвкавостта 

и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, развитие на корпоративната 

социална отговорност, гарантиране на достъп до социални права на работещите при новите 

форми на труд, превенция срещу недекларирана заетост, което от своя страна изисква 

минимизиране на нерегламентирания труд и повишаване на социалната сигурност, пише в 

документа. 

Финансиране 

Изпълнението на заложените в стратегията приоритети изисква изразходването на 

значителни финансови ресурси. Заложените мерки ще се финансират чрез различни 

финансови инструменти като освен средствата от държавния бюджет ще се използват и 

средства от структурните фондове, Кохезионния фонд на ЕС и Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони; международни източници; средства на 

работодателите, общините, местни юридически лица (донори), НПО и други източници. 

Това е записано в документа. 
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В Националната програма за развитие на България средствата, които са необходими за 

инвестиции в човешки капитал и насърчаване на заетостта до 2030 г., са в размер на 7,7 

млрд. лв. 

По отношение на финансирането от структурните фондове средствата за политиката по 

заетостта за периода 2021 – 2027 г. са около 2,26 млрд. лв. в т.ч. за: заетост и обучение на 

безработни лица, обучение на заети лица, подобряване на условията на труд, мобилността 

на заети лица и реализация на съвместни действия със социалните партньори. 

investor.bg, 02 юни 2021 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 

 АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ В ОЦЕНЯВАНЕТО 

КОГА: 24 юни 2021, 13.00 ч. - 17.00 ч. 

КЪДЕ: Online 

 

 СЕМИНАР „ЗДДС И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРАКТИЧЕСКИ 

ВЪПРОСИ И КАЗУСИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА НЕОБРАТИМИ ФИНАНСОВИ ГРЕШКИ“ 

КОГА: 16 юни 2021, 09:32 - 13:00 ч. 

КЪДЕ: Online 

 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 

 ОНЛАЙН КУРС: „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА 

БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“ 

КОГА: 22-23 юли 2021, 09:30 - 13:00 ч. 

КЪДЕ: Online 

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“ 

КОГА: 12-26 октомври 2021, 18:30 - 21:00 ч. 

КЪДЕ: Online 

 ECOMMERCE AND RETAIL SUMMIT: NAVIGATING OF NEW ERA OF BUYING 

КОГА: 11 ноември 2021, 09:00 ч. 

КЪДЕ: Предстои уточняване, София 
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