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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Velocity Minerals придобива 70% от 

златодобивния проект "Обичник" 

Канадската проучвателна компания Velocity Minerals 

придобива 70% от проекта за разработване на 

златното находище "Момчил", което включва 

перспективния участък "Обичник", от "Горубсо-

Кърджали". Сделката е резултат от сключеното преди 

две години споразумение между двете дружества, 

което дава право на Velocity да упражни опция за 

мажоритарен дял в проекта, след като предостави 

оценка на минералните ресурси и оценка за 

въздействие върху околната среда, изготвена според 

българското законодателство. С подаването на 

известие за упражняване на опцията се смята, че 

компанията придобива 70% и ще разработва 

находището съвместно с "Горубсо-Кърджали", 

съобщиха от Velocity. От компанията не дават 

подробности, но вероятно за целта ще бъде създадено 

отделно смесено дружество. Правата върху 

находището се държат от "Горубсо-Кърджали", което 

получи разрешение за търсене и проучване в площта 

през 2002 г., а преди три години регистрира и 

търговско откритие. В началото на 2019 г. компанията 

подаде инвестиционно предложение за добив на 

златно-сребърни руди от находището и сключи 

споразумение за опция с Velocity, с което канадският 

партньор се включи в проучванията. 
Капитал, 30 юни 2021  

"Булфарма" - собственикът на редица 

болници, купува дилъра на автомобили 

Nissan "Н Ауто София" 

"Булфарма" ООД, собственик на най-голямата верига 

болници в България, е постигнала споразумение за 

придобиване на един от дилърите на автомобилния 

производител Nissan в България, се разбира от 

документи, подадени до Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК). Компанията на д-р Михаил 

Тиков иска разрешение от регулатора да придобие 

100% от дяловете на "Н Ауто София", които сега са 

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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собственост на "Авто Юнион". От своя страна последното се управлява от "Еврохолд", 

която купи активите на ЧЕЗ в България. "Авто Юнион" притежава и редица дилъри на други 

марки, включително на Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Mazda, Renault, Dacia, Opel, BMW 

и други. С покупката "Булфарма" продължава да разширява и диверсифицира дейността си. 

Компанията е популярна с това, че държави най-голямата верига болници у нас — 

"Софиямед". Тя стартира през 1998 г. като дистрибутор на едро на лекарства. През 2000 г. 

компанията прави първата си инвестиция в здравеопазването и приватизира публичното 

здравно заведение в Пазарджик. Оттогава досега фирмата чрез приватизация и собствено 

изграждане е създала 6 болници и 7 поликлиники на територията на цялата страна. Най-

голямата от 6-те болници е "УМБАЛ Софиямед", която разполага с 626 легла. 
money.bg, 29 юни 2021 

NN придобива част от бизнеса на MetLife в Европа 

Нидерландският застраховател NN може да придобие част от бизнеса на американския си 

конкурент MetLife в Европа. Тази информация са потвърдили от NN, цитирани от 

Bloomberg, като от дружеството посочват, че сделката ще им помогне да затвърдят 

лидерската си позиция на някои атрактивни пазари в региона с възможности за растеж. В 

официално съобщение от неделя от нидерландската компания посочват, че ще дадат 

допълнителна информация за евентуалното споразумение "ако и когато е уместно". Според 

Bloomberg NN ще придобие активи на MetLife на стойност от 740 милиона долара. 

Източници твърдят за медията, че обект на сделката ще бъде дейността на американското 

дружество в Гърция и Полша. Междувременно на българския пазар през февруари тази 

година бизнеса на застрахователя NN беше придобит от ДЗИ Животозастраховане, която е 

част от белгийската група KBC. NN България се занимава с пенсионно и 

животозастраховане у нас стъпването си на пазара през 2001 година. До сделката за нея 

работеха 138 служители и имаше клиентска база от над 400 000 физически лица и 400 

корпоративни дружества, както и приблизително 1 милиарда евро в активи под управление. 
money.bg, 29 юни 2021  

Неизвестен играч купува свързвания с Ковачки търговец на ток 

Създадена само преди месец компания на неизвестен в бранша човек е подала заявление в 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да ѝ бъде разрешено да купи търговеца на 

електроенергия "Гранд Енерджи Дистрибушън", който официално се води собственост на 

свързваната с енергийния бос Христо Ковачки. КЗК дори е образувала производство по 

заявлението на "Стоименов Трейдинг" ЕООД и предстои произнасяне. За предстоящата 

сделка, чиято цел и цена не са ясни, информира кандидат-депутатът от "Демократична 

България" Владислав Панев във Фейсбук профила си. Уведомлението е от 16 юни и в него 

се посочва, че "Стоименов Трейдинг" не извършва в момента никаква дейност. Според 

данните в Търговския регистър дружеството се занимава с вътрешно и външнотърговска 

дейност, импорт и експорт, търговско представителство, посредничество, превозна, 

хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, изграждане, монтаж и ремонт на 

енергетично оборудване, търговия със стоки и други незабранени от закона дейности. 

Уставният му капитал е 1000 лв., които са внесени в "Първа инвестиционна банка". Негов 

управител и едноличен собственик е 39-годишният Станислав Георгиев Стоименов. Той е 

непознат на занимаващите се с търговия на електроенергия на българския пазар, установи 

проверка на Mediapool. 
mediapool.bg, 29 юни 2021  
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Външният дълг на България през април се 

задържа на нивото от март – 58,3% от БВП  
Брутният външен дълг (частен и държавен) на 

България в края на април е 37,601 млрд. евро, което е 

с 2,2% (844,6 млн. евро) по-малко в сравнение с края 

на миналата година. Така той представлява 58,3% от 

прогнозния БВП на страната, на колкото възлизаше и 

през март, показват предварителните данни на 

Българската народна банка (БНБ). В края на миналата 

година външният дълг възлезе на 38,445 млрд. евро и 

представляваше 63,4% от БВП. В БНБ изчисляват, че 

в края на април дългосрочните задължения са 28,782 

млрд. евро (76,5% от брутния дълг, 44,7% от БВП), 

като намаляват с 492,8 млн. евро (1,7%) спрямо края на 

2020 г. (29,275 млрд. евро, 76,1% от дълга, 48,3% от 

БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8,818 

млрд. евро (23,5% от брутния дълг, 13,7% от БВП) и 

намаляват с 351,8 млн. евро (3,8%) спрямо края на 

2020 г. (9,170 млрд. евро, 23,9% от дълга, 15,1% от 

БВП). Брутният външен дълг на сектор Държавно 

управление в края на април е 7,399 млрд. евро, като 

спрямо края на 2020 г. намалява с 20 млн. евро (0,3%). 

През първите четири месеца на годината извършените 

плащания по обслужването на брутния външен дълг са 

2,197 млрд. евро, при 2,058 млрд. евро за периода от 

януари до април 2020 г. Нетният външен дълг в края 

на април е отрицателен в размер на 3,850 млрд. евро, 

като намалява с 1,523 млрд. евро (65,4%) спрямо края 

на 2020 г. (отрицателна стойност от 2,327 млрд. евро). 

investor.bg, 29 юни 2021 

Средната лихва по бизнес депозитите стана 

малко по-отрицателна 
Няма драматични промени при лихвите по кредитите 

и депозитите към края на май, показва статистиката на 

БНБ. Единственото по-сериозно негативно 

отклонение е при средния лихвен процент по 

новооткритите депозити на бизнеса в лева - от минус 

0.04% през април на минус 0.18 през май. Данните 

потвърждават също, че вече година бизнесът реално 

плаща на банките, за да съхраняват парите му. 

Понижение се наблюдава и при лихвения процент по 

новите влогове на бизнеса в евро. Лихвите по 

новооткритите депозити на домакинствата в лева 

остават все така ниски. За последните 12 месеца те се 

запазват в диапазона 0.10 - 0.09 процента. Абсолютно 

същата е ситуацията и при влоговете в евро. Сериозна 

30.06.2021 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.64521 BGN 

1 GBP = 2.27560 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.06.2021  

 

ПЧИ: 93.8 млн. EUR, април 2021 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към март 

2021, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 5.7%, май 2021 

 

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

1.75

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

93.8

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

м
а

р
т'

1
9

ю
н

и
'1

9

с
е

п
т'

1
9

д
е

к'
1

9

м
а

р
т'

2
0

ю
н

и
'2

0

с
е

п
т'

2
0

д
е

к'
2

0

м
а

р
т'

2
1

5.7%
5.0%

5.5%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

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


 

 

 

стр. 4 от 17 

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

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

Брой 26 (464) 01 юли 2021 Камара на професионалните оценители 

 

краткосрочна динамика отсъства и при лихвите по кредитите. Съпоставката с равнищата 

отпреди година обаче показва, че лихвите при повечето сегменти бележат спад.  

Банкеръ, 28 юни 2021 

Около 50% от бюджетните приходи в страната се реализират в София 
Около половината от постъпленията в държавната хазна са от дейност на компании в 

София, съобщи служебният министър на финансите Асен Василев по време на първия 

обществен съвет по бюджетната политика. Василев направи разрез на приходите и 

разходите от бюджета, като фокусира вниманието върху регионалното разпределение на 

бизнеса. 35% от постъпленията са от големите данъкоплатци, съобщи Василев. "В София е 

32 процента от приходите директно и отделно има нещо, което в НАП му казват „големи 

данъкоплатци“ - които са големите хиляда компании, и горе-долу половината от тях са в 

София. Тоест ако и там вземем половината, можем да кажем, че около 50 процента от 

бюджетните приходи в страната се реализират в София", посочи служебният министър. 

Фокус в повишаване на постъпленията в бюджета ще има върху концесиите и продажбите 

на имотите с отпаднала функционалност, заяви още министър Василев. По думите му 

приходите от концесии са само 145 милиона лева. 

econ.bg, 28 юни 2021 

2800 фирми поискали подкрепа с оборотен капитал за 30 млн. лв. 
Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата, 

свързана с удължаване на подпомагането на бизнеса с преустановена дейност в периода от 

22 до 31 март, или до различни дати през април. Общият размер на поисканата безвъзмездна 

финансова помощ е почти 30 млн. лева, съобщават от приходната агенция. Дружествата, 

засегнати от противоепидемичните мерки, подаваха заявления до 16.30 ч. на 22 юни 2021 

г., когато изтече крайният срок. НАП ще изплаща средствата през следващите седмици, а 

одобрените кандидати ще бъдат оповестявани в рубриката „Подкрепа чрез оборотен 

капитал“ в сайта на приходната агенция. Трета фаза на програмата е свързана с удължаване 

подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или 

обекти за периодите от 22 до 31 март 2021 г. или до различни дати през април 2021 г., 

съобразно заповедите на министъра на здравеопазването. 

expert.bg, 25 юни 2021 

Жилищното кредитиране засилва растежа си 
Жилищното кредитиране у нас засилва растежа си. Към края на месец май тази година 

сумата по всички ипотечни заеми нараства с 13.4% на годишна база до общо 12.697 млрд. 

лева, сочат данните на Българската народна банка. Така темпът на растеж записва 

увеличение за трети месец подред. За сравнение, през месец април жилищните кредити 

постигнаха годишен ръст от 12.7%, през март повишението възлизаше на 11.9%, а през 

февруари годишният ръст бе в размер на 11.3%. През януари и февруари се наблюдаваше 

лек спад в годишния темп на растеж, който бе наваксан през следващите месеци. 

Увеличението в жилищното кредитиране кореспондира с бурните процеси на имотния 

пазар. Сделките с недвижими имоти записват ръст от 17% на годишна база към края на 

първото тримесечие на тази година, сочат последните данни на Агенцията по вписванията. 

Потребителските кредити достигат сумата от 12.444 млрд. лева към края на месец май, като 

отчитат увеличение от 8.7% спрямо същия месец на миналата 2020 година (7.5% годишно 

повишение през април 2021 година). 

expert.bg, 24 юни 2021 
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Депозитите минават 100 млрд. лева още тази година 
Размерът на депозитите в българската банкова система не спира да расте въпреки нулевите 

лихви, като уверено върви към границата от 100 млрд. лева - нещо, което може да се случи 

още през настоящата година, по данни на Българската народна банка. Общата сума по 

депозитите у нас достига 96.371 млрд. лева към края на месец май тази година, сочат 

данните на БНБ. Това е увеличение от 11.7% на годишна база или малко над 10 млрд. лева 

спрямо същия месец на миналата година. За първите пет месеца на 2021 година, сумата по 

депозитите е нараснала с малко над 3% или 2.97 млрд. лева. Това прави увеличение от 

средно 594.2 млн. лева на месец. Ако темпът на растеж се запази на настоящото ниво до 

края на годината, при равни други условия, спестената сума по депозитите ще премине 

границата от 100 млрд. лева в края на месец декември, достигайки 100.5 млрд. лева. 

expert.bg, 24 юни 2021 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Ресторантьорство" по Общо приходи за 

2019 г., хил. лв. 

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

No Предприятие Населено място 

Приходи,  
(хил. лв.) 

2018 2019 

1 Албена АД Оброчище 104 168 113 428 

2 Сънфудс България ЕООД София 68 147 68 396 

3 ЛН Сълюшънс ООД София 35 250 41 023 

4 Самекс ЕООД София 35 834 37 542 

5 Аладин Фуудс ООД София 32 720 35 623 

6 ЛФС ЕООД София 17 010 21 042 

7 Го Грил ООД Лясковец 14 732 16 544 

8 Амрест ЕООД София 9 442 13 657 

9 Хепи Дилайт ЕООД Варна 9 914 12 060 

10 Арт-2000 ООД София 11 750 11 661 

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

БФБ трябва да вдигне тавана за набиране на 

капитал на Beam пазара  

Държавата трябва да насърчава технологичните 

компании в страната, които страдат в развитието си 

заради недостатъчно добрия достъп до рисков капитал. 

Това заяви Николай Мартинов, партньор в Impetus 

Capital, в ефира на предаването „Бизнес старт“ с водещ 

Христо Николов. На борсата във Франкфурт може да 

се набира капитал по облекчена процедура (без 

проспект) до 8 млн. евро, докато при нас първоначално 

беше до 1 млн. В момента таванът на BEAM пазара е 3 

млн. евро. Ако искаме да сме равноправни в Европа, не 

трябва да се прострелваме сами в крака, веднага трябва 

да се промени това правило и таванът в България да се 

вдигне също до 8 млн. евро, обясни Мартинов. Друга 

важна промяна, която може да направи Българска 

фондова борса (БФБ) на BEAM пазара е да допусне 

пропорционалното разпределение на акциите при 

презаписване. 

investor.bg, 29 юни 2021 

БФБ започва седмицата с нова фаза в 

търговията:Trade-at-Close  

От днес, 28 юни 2021 г., търговската система Xetra T7 

на Българска фондова борса (БФБ) преминава към 

версия 9.1. С новата версия на системата на БФБ се 

въвежда нова фаза за търговия Trade-at-Close. Trade-at-

Close е нова търговска фаза, която започва с T7 Release 

9.0 през ноември 2020 г. за пазарите, организирани от 

DB AG и Vienna Stock Exchange. За БФБ фазата започва 

от 28 юни 2021 г., като ще бъде налична за всички 

инструменти, допуснати до пазарите, организирани от 

БФБ. Посредством нововъведението има възможност 

за допълнителна ликвидност чрез официалната цена на 

затваряне. Понастоящем в световен мащаб търговията 

с акции при закриващите аукциони е съществена част 

от търговската сесия и привлича значителни обеми 

през последните години. Краят на търговската сесия се предпочита от много участници на 

пазара, тъй като позволява концентрация на ликвидност в продължение на няколко минути, 

като осигурява ефективно формиране на цените и същевременно се взема предвид цялата 

съответна налична информация, посочват от "Елана Трейдинг". 

investor.bg, 28 юни 2021  

 

 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

(14 - 18 юни 2021 г.) 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 483 686.02 

Standard 2 431 933.97 

АДСИЦ 390 097.33 

Регулиран пазар -

общо 
3 774 626.46 

 

BGREIT: 28.05.2020 – 29.06.2021 

 

BGBX40: 28.05.2020 – 29.06.2021 

 

SOFIX: 28.05.2020 – 29.06.2021 
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Как се е представял SOFIX в годините на парламентарни избори?  

Юни наближава към края си, а с това все повече се приближаваме и към предстоящите 

избори. Сега инвеститорите на БФБ си задават въпроса – какво ще се случва с пазара след 

изборите. Всъщност, представянето на пазара ни през тази година (на парламентарни 

избори) е доста задоволително, поне в сравнение с последните няколко години. Индексът 

на сините чипове SOFIX е добавил 22.9% от началото на годината, като подобно е било и 

това на широкия BGBX 40. Представянето на пазара ни е една не лоша новина в светлината 

на предстоящите парламентарни избори и предвид на политическата нестабилност, в който 

някои анализатори смятат, че се намираме. 

Добрите новини са по няколко направления... 

Първо политическата несигурност, най-вероятно ще намалее с преминаването на изборите 

през юли. И второ – традиционно юли и август са два от най-силните месеци за пазара ни, 

предвид на традиционните гласувания на дивиденти от родните компании. Инвеститорите 

има на какво да се надяват, ако се обърнат към историята на изборите и представянето на 

пазара след провеждането им. При последните избори, които могат да наподобяват на 

настоящите – от 2013-та година сценария за борсата е доста позитивен. Можем да 

припомним, че на изборите преди 8 години, нито една партия не получава мнозинство, а 

избирателната активност е рекордно ниска за избори за Народно събрание – едва 51,33%. 

Четири дни след изборите ГЕРБ иска касирането им – безпрецедентен в световен мащаб ход 

за победила в избори партия. На 9-ти юли Конституционният съд отхвърля искането.  

Но какво се случва с пазара ни при тези избори и в период на крайна несигурност? SOFIX 

завършва предизборния ден на 10-ти май 2013-та година (изборите се провеждат на 12-ти 

май) при ниво от 408.55 пункта. Месец по-късно индексът вече е при ниво от 444 пункта, 

или с 8.8% нагоре. Въпреки описаната нестабилна политическа среда през юли, показателя 

се запазва стабилен, при нива от 440 пункта, само за да продължи да се повишава и да 

завърши годината при нива от 492 пункта, или с повишение от 17% спрямо деня преди 

провеждането на изборите. Всъщност, оказва се, че годините на изборите са доста добри 

като цяло за родния капиталов пазар, независимо от това кой е победител на тях и с какво 

мнозинство. При предсрочните парламентарни избори проведени през март на 2017-та 

година, спечелени от ГЕРБ, следват отново добри времена за инвеститорите на БФБ.  

Индексът SOFIX затваря при ниво от 607 пункта в деня преди изборите, за да се повиши с 

5% през следващия месец, както и с близо 12% до края на годината. От историческа гледна 

точка при последните пет парламентарни избори (независимо от това дали са били 

предсрочни, или не), индексът на сините чипове SOFIX се е повишавал средно с 13% в 

месеца след изборите, като този процент е бил значително по-слаб при последните два 

периода. 

infostock.bg, 23 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
http://kpo.bg/
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ИНВЕСТИЦИИ 

Кризата подмина имотите в България – 

цените не спират да растат 

Ако в началото на пандемичната 2020 г. пазарът на 

имоти изпитваше известни трудности, то сега той се 

връща към нормалните си нива. Нещо повече – 

пандемията му даде нов тласък и обемът на сделките 

през първите две тримесечия на 2021 г. дори 

надхвърля нивата от 2019 г., когато още никой не беше 

чувал за коронавирус. Това води и до покачване на 

цените с 5-6%, отчитат водещи агенции за недвижими 

имоти в страната. Пазарът остана устойчив и не се 

повлия силно от кризата, а през последните месеци 

отчитаме възвръщане към възходящия цикъл, в който 

беше пазарът преди пандемията“, коментира Полина 

Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian 

Properties. Тя признава, че очакванията са били за по-

нисък ръст на цените, но допълва, че се вижда 

светлива в тунела, благодарение на ваксините и 

отпускането на противоепидемичните мерки. 

Миналата година приключва само със 7-8% спад в 

обемите на сделките, а в първите месеци, когато беше 

обявен първият локдаун, агенциите за недвижими 

имоти са отчитали спад на сделките с до 20%. 

Пандемията е оказала влияние, но върху други 

фактори, като поведението на клиентите, профила на 

желаните имоти и начините за сключване на сделките 

– такива тенденции наблюдава Люба Атанасова, 

изпълнителен директор на „Имотека“, но и тя 

потвърждава мнението, че кризисният епицентър е 

далеч от имотния пазар. 

economic.bg, 29 юни 2021 

"Алкомет" АД успешно въведе в 

експлоатация нов цех за механична 

обработка на алуминиеви профили 
Нов цех за механична обработка на профили бе 

успешно въведен в експлоатация в "Алкомет" АД. 

Инвестицията е на стойност 13.5 млн. лв., като новото 

оборудване позволява на компанията да произвежда 

алуминиеви компоненти, които се влагат в 

електрическите автомобили. Пандемията определено 

затрудни изпълнението на проекта, не се състоя и 

официално откриване, но всичко приключи успешно и 

в планирания срок. В момента компанията е на етап 

прототипно и предсерийно производство на вече 

договорени проекти, а серийното производство ще 

НКЖИ стартира проект за жп 
връзка между летището и 
гарата в Бургас 

До края на юли Национална 

компания "Железопътна 

инфраструктура" ще пусне 

обществена поръчка за изготвяне 

на проект за жп връзка между 

гарата и летището в Бургас. 

Проектът за свързването на жп и 

аерогарата в Бургас ще включва 

всички подготвителни дейности 

преди започване на реалното 

строителство, обясни Георги 

Тодоров. Физическото 

изпълнение на проекта е 

заложено в Програма 

„Транспортна свързаност“, която 

е в процес на одобрение от 

Европейската комисия. 

economic.bg, 28 юни 2021 

Tesla ще инсталира зарядна 

станция в София 

Американският производител на 

електрически автомобили Tesla 

планира да инсталира още една 

бързозарядна станция на 

територията на България. Тя ще 

бъде втората за страната и 

първата в столицата София.  

economic.bg, 28 юни 2021  

КРС освобождава БТК от 

тежестта на уличните 

телефони и указателите 

Държавата планира да освободи 

Българската 

телекомуникационна компания 

(БТК) от задължението да 

поддържа мрежа от публични 

улични телефони, каквито на 

практика стоят почти 

неизползваеми. В 

проекторешението на КРС се 

посочва още, че вече няма нужда 

и от осигуряване на телефонен 

указател и на телефонни 

справочни услуги. 

economic.bg, 25 юни 2021 

mailto:office@kpo.bg
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стартира през 2022 г. Мащабната инвестиционна програма, която "Алкомет" реализира през 

последните години, внедрявайки най-високо технологично оборудване, беше предпоставка 

компанията да насочи интереса си към автомобилния сектор, който е един от основните 

двигатели на съвременната икономика и същевременно е един от пазарите с най-високи 

темпове на растеж в потреблението на алуминиеви продукти.  
Капитал, 28 юни 2021 

„ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на минимална мощност 
Държавният „ТЕЦ Марица Изток 2“ няма да спира, но ще работи на минимална мощност. 

Това обяви пред журналисти служебният премиер Стефан Янев. Причината е, че централата 

работи на огромна загуба заради високите цени на въглеродните емисии, които трябва да 

купува, за да работи. И така колкото по-малко работи централата, толкова по-малко губи. 

„Само държавата не може да помага. Мениджмънтът на централата трябва да търси пазарни 

принципи“, коментира той. По думите му за две седмици или за два месеца не може да се 

намери решение. „В Плана за възстановяване и устойчивост също ще търсим решение“, каза 

още премиерът. По повод издръжката на футболен клуб „Берое“, който е собственост на 

държавната централа, премиерът препоръча футболният клуб да си търси нов спонсор. 
economic.bg, 28 юни 2021 

"Аурубис" започна изграждането на соларен парк с мощност 10 мегавата 
На връх Еньовден "Аурубис" започна изграждането на соларен парк близо до завода си в 

Пирдоп, който ще бъде с мощност 10 мегавата. На полето от 104 декара, на което вече са 

монтирани металните стойки, ще има 20 000 фотоволтаични панела. Те ще произвеждат 

2,5% от електроенергията, която ползва медодобивният завод, а в пиковите часове ще 

покрива 12% от потребностите му. Количеството ток ще е колкото е потреблението на град 

с 14 000 души. Това е най-голямата соларна инсталация у нас, чиято енергия е за собствени 

нужди, каза регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал. Дъщерната им фирма 

"ЧЕЗ Еско" е избрана за изпълнител на проекта. Соларен парк "Аурубис-1" е етап от пътя 

на компанията в зеления преход. Целта на българския завод е да покрива 20% от енергията, 

която му е нужна от възобновяеми източници до 2030 г. и 50% до 2050 г. 
24 часа, 25 юни 2021 

"Кауфланд България" инвестира 4.8 млн. лв. в зелена логистика  

"Кауфланд България" инвестира 4.8 млн. лв. в метални сгъваеми палети, с които улеснява 

логистичната си дейност и работата на служителите. България е третата държава след 

Германия и Словакия, в която веригата прилага нововъведението. Целта е въвеждане на 

нови стандарти в логистиката, съобщиха за "Капитал" от компанията. Досега в своята 

логистична дейност веригата разчита на европалети, които се използват стотици пъти на 

ден при транспортирането на стоките. "Новата платформата за товарене осигурява 

съществени ергономични предимства за служителите в сравнение с европалетите. Дизайнът 

на металните сгъваеми палети и височината им от 1.2 метра улесняват хората, които 

подготвят стоки в дистрибуторските центрове, както и работещите в магазините по време 

на разтоварването и подреждането на артикулите.  
Капитал, 25 юни 2021 

"Загорка" ще си прави собствен ток със соларен парк в пивоварната в 

Стара Загора  

"Загорка" АД - част от корпорация Heineken, инсталира соларен парк за пивоварната си в 

Стара Загора. Първите фотоволтаични панели вече са монтирани и ще може да захранват 

част от производството със зелена енергия, съобщиха от компанията. Това е първият 

соларен парк сред пивоварните в България, но поредният за бизнеса в страната, който от 
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миналата година масово започна да инвестира в собствени ВЕИ мощности, които да 

осигуряват част от енергията за дейността му. След отпадането на някои административни 

пречки и такси собственото производство на ток с фотоволтаици е много по-изгодно от 

купуването на електроенергия през мрежата. Това важи особено силно за последните 

седмици, през които цената на борсовата електроенергия е рекордно висока. "Загорка" 

очаква със соларния си парк да намали годишната консумация на електроенергия, което ще 

доведе и до ограничаване на въглеродните емисии. 
Капитал, 25 юни 2021 

Teва инвестира $42 милиона в ново модерно производство на лекарства в 

Дупница  
Тева Фармасютикълс обявява стратегическа инвестиция от 42 милиона долара за 

изграждане на нова производствена мощност за лекарства в Дупница, България. Новото 

съоръжение ще бъде допълнение към съществуващата площадка на Teva, значително 

увеличавайки капацитета с над 800 милиона таблетки / капсули годишно и създавайки 

около 70 нови работни места. Новият производствен обект в Дупница е част от цялостната 

планирана инвестиционна програма на Teva в цяла Европа през следващите 5 години, 

включваща нов глобален център за производство на биофармацевтични продукти в Улм, 

Германия и увеличаване на производствения капацитет в Сарагоса, Испания. В момента 

Тева произвежда 96% от своето европейско лекарствено портфолио в 15 страни в цяла 

Европа и е един от водещите производители на генерични лекарства в световен мащаб. 

Търговското производство се планира да започне в края на 2023 г., след като съоръжението 

бъде одобрено от съответните регулаторни агенции. 
24 часа, 24 юни 2021 

BA Glass инвестира €60 милиона в завода си в София и наема още 100 

души 
BA Glass ще инвестира €60 млн. в завода си за стъкло в София до 2022 г., съобщиха от 

компанията. Планира се средствата да бъдат вложени в нова пещ за стъклен амбалаж, като 

по този начин ще усъвършенства производствените процеси и ще увеличи продукцията. 

Част от инвестицията включва и внедряване на фотоволтаични панели, които ще се 

монтират върху покривите на съоръженията в България. Отделно, BA Glass, която е сред 

десетте най-големи компании у нас, ще наеме още 100 души в софийския си завод. 

Компанията посочва, че инвестицията е поредната стъпка от дългосрочния план за 

развитие, обявен през 2017 г., в рамките на който общите инвестиции ще достигнат €200 

млн. и който цели усъвършенстване на производствените процеси и увеличение на 

качеството на стъклените изделия и удвояване на обема на продукцията. През 2019 г. BA 

Glass модернизира пловдивския си завод с над €50 млн. 
money.bg, 24 юни 2021 

"Билтранс-Велев" ще инвестира 6 млн. лева в ново предприятие за 

еленски бут 
Месопреработващата компания "Билтранс- Велев" - гр. Елена, планира да изгради ново 

предприятие за производствено на eленски бут. "Инвестицията ще е минимум 6 милиона 

лева. За част от сумата ще кандидатстваме по една от мерките на Програмата за развитие 

на селските райони, която ще бъде отворена през септември. Ако не получим одобрение, 

строителството ще бъде финансирано с кредити и фирмени средства", коментира за 

"Капитал" собственикът Владислав Велев. Производственият обект ще бъде с близо 4000 

квадратни метра застроена площ и годишен производствен капацитет 550 хил. кг свински 

бут, или 45 000 - 50 000 броя готов продукт - еленски бут. "Целта е строителството да 
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започне през 2023 г. и да приключи за една година. Очакваният ефект е по-голям капацитет 

за производство на еленски бут и увеличение на износа ни за европейския пазар. 
Капитал, 24 юни 2021 

„Транспрес“ открива нова логистична база във Видин 
Българската транспортна компания „Транспрес“ ООД открива нова логистична база във 

Видин, като по този начин цели да съкрати сроковете за международни доставки с 24 часа. 

Базата е разположена на 2 дка площ и разполага с модерен крос-док склад, който от юли 

обслужва и разпределя всички пратки от и за Европа. Новият логистичен хъб във Видин е 

14-тата ключова база в мрежата на „Транспрес“ у нас. Той автоматично става и част от 

международната мрежа с над 400 точки на глобалния логистичен лидер Dachser, с когото 

българската компания работи в партньорство вече над 20 години. Новата база ще има 

капацитет да обслужва средно по 15 камиона и 500 тона товари на денонощие. Те ще 

пристигат от всички части на страната и от Европа, за да бъдат прегрупирани и експедирани 

отново от крос-док склада на компанията. Той е оборудван с модерна техника, която 

увеличава значително капацитета на товаро-разтоварните дейности, но с нисък разход на 

енергия. 
economic.bg, 24 юни 2021 
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АНАЛИЗИ 

Инвестициите в здравеопазването да се увеличат до 10% от БВП, съветват 

експерти 

В ЕС България е на 4-то място по процент на преки доплащания от пациентите с 

40%, „изоставайки“ само от Кипър, Гърция и Латвия 

Общите инвестиции в здравеопазването на България трябва да се увеличат до 10% от БВП. 

Подобряването на здравеопазването като цяло изисква стратегически подход, 

институционален диалог и решения, които да гарантират устойчиви инвестиции, обучение 

и развитие на мотивирани здравни специалисти, внедряване на иновации, мащабна 

дигитализация и прозрачно публично-частно партньорство между различни 

заинтересовани страни в страната. Това са част от изводите от доклада „Здравеопазването 

като инвестиция“, представен днес от Американска търговска камара в България. Водещ 

фокус е запълването на пропуските по отношение на финансирането на здравната система 

на България, посочва се в доклада. 

Първа стъпка е да се увеличи общите инвестиции в здравеопазването до 10% от БВП, за да 

започне да се намалява разликата ни със средните сравнителни показатели за ЕС. Също така 

е необходимо увеличение на публичните инвестициите от страна на държавата, за да се 

намалят разходите за доплащане на пациента за здравеопазване до по-малко от 20% (близо 

до средното за ЕС). Ново е предложението за създаване на специален Фонд за иновации, 

чрез който да се гарантира ранен достъп до иновативни лекарства за пациентите. Ефективно 

разпределение на средства като препоръка включва повишаване ефективността на 

разходите за здравеопазване. Акцентът тук пада върху болничния сегмент и нуждата от 

прозрачно проследяване на разходите и извършване на сравнителен анализ сред болниците 

за начало. Експертите предлагат провеждане на редовно „сканиране на хоризонта“, за да се 

оцени и планира потенциалното въздействие върху бюджета от загубата на изключителни 

права върху лекарства и пускането на нови продукти. 

Иновативно финансиране се фокусира върху преразпределение на финансиране от 

съществуващите данъци и акцизи от продукти, засягащи здравето (тютюн, алкохол) за 

преки инвестиции в здравеопазването. Също така е нужно да се приоритизират и насочат 

инвестиции в здраве, като част от фондовете на ЕС (Механизъм за възстановяване и 

устойчивост и EU4Health).  

Стратегически приоритети за насочване на здравеопазването напред 

Докладът очертава четири стратегически области, които трябва да се структурират и да се 

реализират поетапно чрез държавна здравна политика. Това са инвестиции в превенция и 

скрининг; стабилизиране динамиката на работната сила; подобряване на извънболнична 

помощ и въвеждане на дигитално здравеопазване. 

Инвестиции в превенция и скрининг 

Потвърден от опита факт е, че превенцията и навременното откриване на заболявания 

намаляват разходите за здравната система и гарантират качествено лечение и живот на 

потребителите. Затова докладът предлага да се създадат подкрепени от правителството 

мащабни целеви стратегии за: 

• Превенция (ваксинационни програми, в т.ч. не само за коронавирус). 

• Ранен скрининг на групи от населението. 
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• Национална стратегия за борба с рака. Създаване на Национален регистър за 

раковите заболявания. 

• Стимулиране на осведомеността сред населението на страната и оборване на 

дезинформацията чрез образователни комуникационни кампании (напр. ваксинация, 

хранене и др.). 

Стабилизиране динамиката на работната сила 

Основен фактор в една система са хората – лекари, медицински сестри и други специалисти. 

Затова докладът предлага да се осигурят цялостни програми, които да стимулират млади 

лекари да останат и да работят в България. Данните в доклада сочат нуждата от 

преодоляване на регионалните различия в достъпа до здравни услуги 

България се нужда от реализация на публично-частни партньорства (институции, 

академични среди и бизнес), които да инвестират в медицинско образование. Сред 

финансовите пропуски в системата е нужно да се адресира и да се осигури ресурс за 

преодоляване на недостига на заплащане за медицински сестри и персонал в болниците. 

Подобряване на извънболнична помощ 

Комбинираният подход на превенция и скрининг с развитие и укрепване на извънболнична 

и амбулаторна помощ биха способствали за повишаване на здравния статус и качеството на 

живот на хората у нас. Докладът препоръчва и да се търси по-голяма прозрачност относно 

проследяването на разходите за болнични грижи и преразпределяне на неефективно 

изразходваните ресурси към доболнична помощ. 

Въвеждане на дигитално здравеопазване 

Здравеопазването през XXI век е немислимо без дигитализация. Затова и докладът предлага 

няколко стъпки за нейното осъществяване: 

• Създаване на Пътна карта за дигитализация на здравеопазването с ясна визия, 

приоритети и стъпки до 2025 г. 

• Финализиране на пълното прилагане на електронна рецепта. 

• Преразглеждане на законодателната база, с цел за осигуряването на възможност за 

професионално и публично финансирано предоставяне на услуги за телемедицина 

• Хармонизиране на публичните бази данни за взаимосвързаност на данни и регистри. 

Изоставане по ключови здравни показатели 

Българската здравна система отбелязва значителен напредък в някои от количествените 

показатели. Например, средната продължителност на живота у нас е нараснала от 71,7 

години през 2000 г. до 78 г. през 2018 г., както и се отчитат повишаване с над три пъти на 

разходите за здраве от 523 милиона евро ПЧП през 2003 до 1,64 милиарда евро ПЧП през 

2019 г. 

Въпреки тези благоприятни данни, България изостава по редица ключови здравни 

показатели в сравнение със средните европейски нива, като по отношение на 

демографските тенденции, разходи за здраве и специфични здравни показатели. 

Сред страните от ЕС България се намира на 4-то място по процент на преките доплащания 

от пациентите с 39.3%, „изоставайки“ само от Кипър, Гърция и Латвия. 

Системни предизвикателства 

Анализът се фокусира и върху структурни проблеми, чието разрешаване изискват 

комплексен подход - т.е. изискват решения на национално ниво в дългосрочен план. 
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Известен факт е, че между 250-300 лекари напускат страната ни всяка година. 

Разпределението на медицински специалисти на 1 000 души население в страната е 

изключително неравномерно. Общопрактикуващите лекари у нас намаляват от 4 900 души 

(2012 г.) до 4 200 (2018 г.) По-обезпокояващо е сравнението на съотношението на 

специалисти към общопрактикуващите лекари в България и в ЕС. У нас то е 5,9, докато в 

ЕС е 3,1, което говори за намаляване на ОПЛ като желана професия у нас и за недостиг на 

общопрактикуващи лекари, които да следят здравния статус на българските граждани. 

Друг съществен проблем е липсата на стратегическа политика за превенция на 

заболеваемостта и оттук – прекомерните инвестиции в болнична помощ. За периода 2010 – 

2018 г. болничните легла у нас са се увеличили от малко над 6,5 легла на 1000 жители до 

близо 8 легла на 1000. Друг показател, показващ липсата на превенция, е увеличаването на 

хоспитализациите на 1 000 жители на година. У нас това число расте в абсолютна стойност. 

В ЕС тенденцията е обратна: намалява от 170 хоспитализации на 1000 жители годишно през 

2009 г., до 167 през 2018 г. 

Разходите за превенция е също показател, по който България изостава от нивата на ЕС. У 

нас за превенция се харчат около 34 евро на глава от населението средно на година (което 

е 2,6% от общите разходи за здраве). Докато в ЕС сумата средно е около 89 евро на европеец 

(което е 3,9% от общите разходи за здраве). 

5 идеи за подобрение на здравеопазването у нас 

Докладът посочва поне пет идеи, чиято реализация би донесла средносрочни подобрения 

на здравната система и които ще се отразят благоприятно на здравния статус на 

населението, достъпа до здравни услуги и повишаване на благосъстоянието. Това са: 

• Превенция, скрининг и иновативна медицина; 

• Инициативи за дигитализация 

• Промяна от ИТ-здравеопазване към истинско Дигитално здравеопазване; 

• Нужда от реална реформа на модела на финансиране на системата; 

• Ефективно използване на европейските фондове. 

Всяка една от идеите могат да допринесат както за ефективно разходване на средства за 

здраве, така и да допринесат за подобрение на здравето на всеки един български гражданин. 

Превенция, скрининг и иновативна медицина 

Стъпвайки върху добри практики от програми от други европейски държави изчисленията 

показват, че възможните ползи от HPV-ваксинация 

могат да допринесат от увеличение от поне 110 милиона лева в БВП. Ако се инициира 

национална кампания за скрининг на дебелото черво, това би могло да доведе до 

намаляване на 16% от случаите на рак и до 26% намаление на смъртността от това 

заболяване. Въвеждането на иновативни медикаменти и профилактика на диабет могат да 

допринесат до 250 милиона лева потенциални спестявания. 

Инициативи за дигитализация 

Според доклада ползите от мащабна и целенасочена дигитализацията на здравеопазването 

у нас ще допринесат за улеснен достъп до терапия и лечение на пациентите, подобряване 

на ефективността на здравеопазването и разходите за него, повишена отчетност и 

прозрачност на разходите и др. 
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Във фокуса на доклада са включват ползите от навлизането на теле-медицина, електронен 

здравен картон на пациента, електронно направление, , електронна рецепта и възможността 

за холистичен анализ за здравното състояние на населението. 

Истинско дигитално здравеопазване 

Докладът посочва 4 стълба на дигиталното здравеопазване: стратегия, законодателна 

основа, ИТ инфраструктура и системна интеграция. 

Стратегията трябва да включва целия спектър на определяне на посоката и нужните ресурси 

от идентифициране на здравните нужди, през определяне на пълния спектър на дигитално 

здравеопазване, в т.ч. източници на данни и анализи, както и чрез диалог с ключови 

заинтересовани страни да се проектира цялостната дигитална пътна карта до 2030 г. 

Законодателната основа включва преразглеждане на действащата правна рамка, въвеждане 

на електронно досие, нормативни промени с права и отговорности, както и определяне на 

ИТ рамката, защита на данните и права на собственост върху тях. 

ИТ инфраструктура включва цялостна техническа инфраструктура, както и бази с данни и 

хранилища с данни, софтуерни основи, основи и стандарти на базата данни, както и 

криптиране и анонимизирането им. 

Системната интеграция е необходима, за да осигури взаимосвързаността на различните 

елементи на обширната електронна здравна система. Тя трябва да осигури комуникация 

между различни системи и бази данни, да създаде уникални идентификационни номера за 

осигуряване на съвпадение на данните и споделено участие и отговорност на опериращите 

с нея. 

Реална реформа на модела на финансиране на системата 

Докладът очертава четири основни начина, през които да се реформира модела на 

финансиране на здравната система у нас: систематична промяна, създаване на иновативни 

фондове, по-ефективно преразпределение в посока „здраве“ от събраните данъци и акцизи 

и приоритетно насочване на инвестиции в здравеопазване от европейските фондове и 

механизми. 

По-конкретно систематичната промяна, според експертите, включва  възможността от 

преразглеждане на модела на НЗОК и промяна на цялостния модел на финансиране у нас, 

като се почерпят добри практики от здравните системи на Франция, Германия, Швейцария 

и др. 

Създаването на иновативни фондове биха способствали за по-ефективното акумулиране на 

средства за лечение чрез иновативна медицина. Подобни механизми има създадени и 

работят в Италия, Шотландия и Уелс. 

Европейските фондове 

В доклада европейските фондове са отделени в специална тема, защото те предлагат 

краткосрочни или средносрочни финансови решения за структурни реформи в здравната ни 

система и ще бъдат в полза на  националния бюджет. 

Докладът призовава правителство и здравни партньори да направят така, че с част от 

средствата от Многогодишната финансова рамка 2021-2027 да се реализират серия от 

здравни проекти (систематични промени, дигитализация и др.). 

NextGenerationEU е пакет от механизми за възстановяване и устойчивост, в чиято структура 

влизат 390 млрд. евро безвъзмездни средства и 360 милиарда евро заеми. Възможността, 
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която той предлага конкретно за България са грантове в размер от 6.3 милиарда евро. 

NextGenerationEU поставя приоритет върху здравеопазването. Затова в последващите 

корекции на Плана за възстановяване и устойчивост България трябва да заяви корекция, 

която да е насочена към здравеопазването у нас. 

Като част от МФР, EU4Health е друг механизъм в рамките на пакета стимули за MFF 2021-

27, осигуряващ 5,1 млрд. евро към страните членки на ЕС. Според доклада тези средства 

могат да се използват за: по-добра готовност и засилване на способностите за бърза реакция; 

превенция на заболяванията и насърчаване на здравето при застаряващо население; 

дигитална трансформация на здравни системи, както и за достъп до здравни грижи за 

уязвими групи. 
investor.bg, 17 юни 2021 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 

 АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ В ОЦЕНЯВАНЕТО 

КОГА: 08 юли 2021, 13.00 ч. - 17.00 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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