ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Електронно седмично издание на
Камарата на професионалните оценители








18 ноември 2021 г.
Брой 46 (484), Година 10

Корпоративни новини
Икономически новини
Борсови новини
Инвестиции
Анализи
Предстоящи събития

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

2021'Q2

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2020'Q2

2020'Q1

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

2021'Q2

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2020'Q2

2020'Q1

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

Варна 4
145

140.05

140
135
130

2021'Q2

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2020'Q2

2020'Q1

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

125

Бургас

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2020'Q2

2020'Q1

2019'Q4

2019'Q3

2019'Q2

2021'Q2

128.63

130
125
120
115
110
105

Русе

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2020'Q2

2020'Q1

2019'Q4

2019'Q3

2021'Q2

145.75

150
145
140
135
130
125
120

Стара Загора

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2021'Q2

147.33

150
145
140
135
130
125
120

2020'Q2

Една от най-големите софтуерни групи в България "Сирма Груп Холдинг" обяви, че е сключила
окончателно споразумение за придобиване на
мажоритарен дял от "Сайънт" - бързо развиващ се,
вертикално фокусиран доставчик на ИТ решения със
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Софтуерната "Сирма Груп
придобива 80% от "Сайънт"
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Най-големият автомобилен холдинг в България –
„Авто Юнион“ АД, част от „Еврохолд България“ АД,
е подписал предварителен договор за продажбата на
дъщерното си дружество „Стар Моторс“ EООД официален вносител на автомобили с марката на
Mazda за България и Република Северна Македония.
Купувач е „М Тракс България“ ЕООД, която има
богат опит в продажбата и обслужването на моторни
превозни средства и е официален вносител на
камиони с марка MAN за България. Документите за
предстоящата концентрация вече са внесени в
Комисията за защита на конкуренцията и се очаква
одобрение. „Стар Моторс“ е основана през 2000 г. и е
основен вносител на автомобили с марка „Мазда“ за
България и Република Северна Македония.
Компанията
разполага
със
собствени
и
преоторизирани продажбено-сервизни центрове в
девет града в България и автосалон със сервизен
център в Скопие. Сделката е част от стратегията за
развитие на „Еврохолд“, която предвижда продажба
на автомобилния и лизинговия бизнес на групата и
фокусиране върху енергийния и застрахователния
бизнес след придобиването на дружествата на „ЧЕЗ
Груп“ в България. През юни „Авто Юнион“ продаде
дъщерната си „Н Ауто София“ ЕАД - основен дилър
на автомобили с марка Nissan и мажоритарен
собственик на „Еспас Ауто“, най-големият
дистрибутор в България на автомобилите с марка
Renault и Dacia.

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

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2020 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.

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

Източник: НСИ

Брой 46 (484) 18 ноември 2021

Камара на професионалните оценители

седалище в София. Компанията официално ще стане част от придобиващия я холдинг,
запазвайки своята мисия, фокус и мениджърски екип. От двете компании очакват
придобиването да улесни навлизането на групата в нови вертикални пазари и географски
региони и по-ускорен растеж. "Сайънт" е около 10 пъти по-малка компания от "Сирма"
която през 2020-а година има приходи от 60 милиона лева.
Money.bg, 17 ноември 2021

Собственикът на ОББ купува Райфайзенбанк България за 1 млрд. евро
Белгийската група KBC, която притежава третата по активи банка в България ОББ, планира
да придобие шестата по размер в страната Райфайзенбанк (България). Сделката още не е
финализирана и ще трябва да премине през регулаторни одобрения, така че реалното
прехвърляне ще се случи през 2022 г. Сливането на двете институции след това обаче ще
доведе до съществено разместване на пластовете и на динамиката на силите на местния
пазар, като ще произведе нов претендент за лидерската позиция. Продължаващата
консолидация на сравнително фрагментирания български банков пазар не е изненадваща.
За клиентите тя има двояко значение - от една страна, конкуренцията намалява, но от друга,
големите играчи, част от международни групи, могат да са по-ефективни чрез икономиите
от мащаба и имат повече стимули да инвестират в нововъведения. Цената по сделката е
1.015 млрд. евро според официалното съобщение на KBC, което е рекордна сума, платена
за банка в България. Това е 1.64 пъти очаквания капитал и 13 пъти над прогнозната печалба
на Райфайзенбанк България за 2022 г. и е чувствително над съотношенията от последните
големи банкови сделки в България. И самата ОББ преди пет години, и Експресбанк преди
две бяха продадени при нива около 1.3 пъти собствения им капитал.
Капитал, 16 ноември 2021

Насрочиха нова дата за продажба на Интерхотела, началната цена е 18
милиона
За 17 декември тази година е насрочена втората по ред продан чрез пряко договаряне на
Интерхотела във Велико Търново. Началната цена за водене на преговорите е за близо 18
млн. лева, или по-точно – 17 096 990,40 лева. За такава сума са се разбрали на свое събрание
кредиторите, проведено още на 27 юли 2020 г. Обявлението е на страницата на синдика
Венцеслава Стефанова Стефанова, която скоро премести кантората си от Русе в София.
Освен емблематичната сграда, земята около него и паркингът, продава се и цялото движимо
имущество в хотела по опис, направен от ЧСИ Дияна Колева.
Борба - Велико Търново, 16 ноември 2021

„Ийстърн Юропиън“ придоби акции за 122 млн. лв. в „ЧЕЗ Електро“ и
„ЧЕЗ Разпределение“
Притежателите на общо 117 акции на „ЧЕЗ Електро България“ АД и на 408 552 акции на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД са приели търговото предложение на новия мажоритар
„Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани“ Б.В. (дружество на „Еврохолд България“,
регистрирано в Нидерландия). Това става ясно от съобщения на „Ийстърн Юропиън
Електрик Къмпани“, публикувани в сайта x3news.com. Общо 11 физически и 8 юридически
лица, или 19 акционери на "ЧЕЗ Електро", притежаващи 117 акции, са приели
предложението при цена от 26 904 лева на акция. Общата сума е 3 147 768 лева. Така
„Ийстърн Юропиън Електрик Къмпани“ придобива 7% от останалите 1650 акции, които не
притежава. След прехвърлянето дружеството ще увеличи дела си в „ЧЕЗ Електро“ до малко
над 69% от 67% в момента. От акционерите на „ЧЕЗ Разпределение“ 104 физически и 39
юридически лица, или общо 143 акционери, притежаващи 408 552 акции, са приели
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търговото при цена от 291 лева. Общата сума е 118 888 632 лева. Това представляват 64,2%
от останалите 636 240 акции, които мажоритарният собственик не притежава.
investor.bg, 15 ноември 2021

22 наши фирми са сред най-големите 500 в Източна Европа
22 български фирми попадат в тазгодишната класация ТОП 500 на най-големите компании
в Централна и Източна Европа, която за 13-та година се изготвя от международната агенция
за кредитно застраховане и управление на риска "Кофас". За сравнение през предходната
година България бе представена в ТОП 500 в ЦИЕ с 18 компании. Сега общият оборот на
22-те най-големи български фирми е 20.748 млрд. евро (по финансови отчети за 2020 г.) и
така страната ни се нарежда на 7-о място в класацията. Българските фирми, които попадат
в ТОП 500, са предимно от химическата, петролната и фармацевтичната промишленост,
наред с финансови, информационни и телекомуникационни услуги. За поредна година найголяма българска компания е Български енергиен холдинг, който се нарежда на 34-то място
с оборот през 2020 г. от 2.861 млрд. евро и печалба от 80 млн. евро. Въпреки че по двата
показателя БЕХ отбелязва спад, все пак държавният енергиен холдинг се е изкачил с една
позиция нагоре в тазгодишната класация. Втората най-голяма българска компания е
металургичната "Аурубис България" - на 38-о място, с 12% ръст на продажбите до 2.7 млрд.
евро и печалба от 135 млн. евро. "ЛУКойл Нефтохим" е паднала до 111-то място (38-о
предната година). Петролната рафинерия е отчела 53% спад на оборота си през 2020 г. до
1.523 млрд. евро и загуба от 260 млн. евро. "ЛУКойл България" с продажби за 1.109 млрд.
евро също е преминала на по-задни позиции - от 112-то място на 182-ро. Сред най-големите
български компании са също така НЕК (150-о място), инвестиционният холдинг "Адванс
Пропъртис" - 206-то, производителят на стъклен амбалаж "Би ей глас", който скача от 416а позиция на 217-а, "Кауфланд България" - 221-во, заводът за биодизел "Астра био плант" 233-то, "Софарма", "Сакса", "Лидл България", АЕЦ "Козлодуй", "Хювепроджект", "Експрес
лоджистик", БТК. Тази година за първи път в ТОП 500 на ЦИЕ влизат шест български
компании - "Софарма трейдинг", "А1", "Олива", "Видеолукс" (притежава веригите
"Практикер" и "Технополис"), доставчикът на логистични услуги "Орбико България" и
металургичният завод "София мед"
Сега, 12 ноември 2021
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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След отчетения рекорден ръст на икономиката от 7%
през второто тримесечие на годината през третото тя
се забавя до едва 0.4%, показват експресните оценки
на националната статистика. Това е и най-ниският
ръст в ЕС в сравнение с всички държави, които
публикуват подобна статистика. Двигател продължава
да е основно потреблението и донякъде износът,
докато сривът при инвестициите дори се увеличава.
На тримесечна база БВП расте с 0.9%, движен
единствено от потребление. Данните донякъде са в
синхрон с тези на останалите икономики по света,
които след силно второ тримесечие отчитат забавяне
през третото. Повечето институции очакват в края на
годината икономиката на България да финишира с
резултат около 3.5-4% реално увеличение, което е под
средното за региона. Много от тях ревизираха
прогнозите си надолу, след като стана ясно, че почти
сигурно тази година България няма да получи
очакваните 1.6 млрд. лв. аванс по Плана за развитие.

1.70

дек'19

Ръстът на икономиката се забавя до 0.4%
през третото тримесечие

1.72

март'20

economic.bg, 17 ноември 2021

USD/BGN

юни'19

И през втората седмица на ноември останалите без
работа са повече от постъпилите, показват данните на
Националния статистически институт (НСИ). Нивата
нa безработица бяха нa безпрецедентно ниски нива в
края нa лятото, но от септември трендът се обърна и
новорегистрираните в бюрата по труда са трайно
повече от започналите работа. През първата седмица
на месец ноември малко над 7500 души останаха без
работа, а постъпилите на такава бяха едва 3436. В
периода между 8-14 ноември пък 5358 души са се
регистрирали в бюрата по труда, което е лек спад
спрямо предходната седмица, но в общ план
тенденцията остава негативна. Постъпилите на работа
през изминалите седем дни са били 3073 души. Така
до момента за ноември новорегистрираните
безработни лица са 12 880 души, а започналите работа
6509, което означава, че извън пазара на труда са 6373.
Лекият спад в безработицата може да бъде свързан с
наемането на персонал за зимния сезон. А той
стартира, когато пандемията от коронавирус отново
набира сила и страните от Европейския съюз затягат
мерките за пътуване.

17.11.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.72047 BGN
1 GBP = 2.31369 BGN
Икономически показатели

септ'19

Почти 13 хил. души останаха без работа
през ноември

Безработица: 4.7%, октомври 2021
7.5%
7.0%
6.5%
6.0%
5.5%
5.0%
4.5%
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Износът расте с 22% към септември и надхвърля предпандемичните нива
Обемът на българския износ от началото на годината продължава да расте и до септември
включително достига близо 49.5 млрд. лв., сочат предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ). Това е с над 22% повече спрямо миналата година, когато
нивата бяха значително по-ниски заради пандемията. Постигнатото от българските
експортно ориентирани компании е по-добро и в сравнение с предпандемичната 2019 г.,
когато за съответния период са изнесени стоки за 43 млрд. лв. Данните обаче не са
коригирани за промени в цените и част от ръста на износа вероятно се дължи на
поскъпването на продаваните навън продукти. Само в рамките на деветия месец българско
производство на стойност близо 6 млрд. лв. е намерило реализация извън страната, което е
с над една пета повече, отколкото миналия септември, и е най-високият месечен резултат
от началото на годината. Експортът на български стоки към страни извън ЕС за първите
девет месеца е с 20% нагоре спрямо миналата година и достига 16.7 млрд. лв., показват
данните на националната статистика.
Капитал, 15 ноември 2021

Финансовото министерство очаква 4% ръст на БВП у нас за тази година
Започналата през 2021 г. благоприятна тенденция на възстановяване на глобалната
икономика и на тази на ЕС ще продължи и през следващата година, посочват от
Министерството на финансите в актуализираната си есенна макроикономическа прогноза.
Прогнозата е изготвена при допускане, че изпълнението на Националния план за
възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България ще започне през 2022 г. Изпълнението
на плана ще ускори икономическия растеж при равни други условия. Значителните
инвестиции ще увеличат нарастването на производителността в икономиката и респективно
на доходите. Ревизираните данни за БВП промениха структурата на икономическия растеж
за 2021 г., но общото реално нарастване на БВП е запазено на равнище 4 на сто. През 2022
г. икономическият растеж ще се ускори до 4,6 на сто поради силното увеличение на
инвестициите. Оценката за догодина обаче е понижена спрямо 4,9 на сто в първата есенна
прогноза на МФ. По-рано тази седмица Европейската комисия понижи значително
прогнозата си за икономическия растеж на България за 2021 година до 3,8 процента (от 4,6
процента в юлския доклад).
24 часа, 15 ноември 2021

Средната заплата към септември се увеличава до 1543 лв.
Средната месечна работна заплата в България нараства с 10,7% през третото тримесечие на
годишна база. Най-голямо е увеличението в дейностите, свързани със селско и рибно
стопанство (17,4%), култура, спорт и развлечения (16,5%), и административни дейности
(16,2%). Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ),
публикувани днес. Средната брутна месечна работна заплата за юли е 1533 лв., за август 1485 лв., и за септември - 1543 лева. Икономическите дейности с най-високо средномесечно
трудово възнаграждение са: създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения - 3687 лева; финансови и застрахователни дейности - 2267
лева; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива - 2225 лева. Най-нископлатени са били наетите в хотелиерство и ресторантьорство 940 лева; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци - 1150 лева.
На тримесечна база средната месечна работна заплата намалява с 0,3% до 1520 лв. През
третото тримесечие на годината най-голямо намаление е отчетено в сферата на
здравеопазването и социална работа (с 5,4%), в добивната промишленост с (4,9%) и
„Финансови и застрахователни дейности“ (с 4,3%).
investor.bg, 15 ноември 2021
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ЕК приземи прогнозата си за икономиката на България
Българската икономика ще расте с по-нисък от средния за ЕС темп през тази и следващата
година, движена основно от потребление и износ. Възстановяването на инвестиционната
активност в страната е все още слабо, но пък изпиленият откъм добри кадри пазар на труда
ще доведе до нов осезаем ръст на заплатите в страната. Подобно на останалата част от
Европа, и в България инфлацията е временно по-висока, но ефектът на скъпата енергия се
очаква да отшуми до 2023 г. Така накратко може да се обобщи есенната прогноза на
Европейската комисия, която беше представена в четвъртък. България е една от малкото
държави, за които Брюксел не е завишил, а дори е понижил очакванията си за икономиката
й през тази година. Прогнозата на ЕК е за ръст на БВП с 3.8%, или с 0.8 пр. пункта под
очакванията от лятната прогноза на институцията. Числото за 2022 г. остава непроменено ръст с 4.1%. Причината за ревизията вероятно е по-слабото възстановяване на инвестициите
и на износа на услуги. И все пак от ЕК посочват, че ниските нива на ваксинация и високите
цени на енергията са предизвикателства пред възстановяването на икономиката на страната,
но засега те се определят като такива с краткосрочен ефект.
Капитал, 12 ноември 2021

Промишленото производство в България с годишен ръст от 10,5% през
септември
През септември 2021 г. промишленото производство в България се увеличава с 10,5%
спрямо същия период на миналата година. Ръстът на месечна база спрямо август пък е 1,6%.
Това е четвърти поред месец с увеличение на индекса, показват календарно изгладените
данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани. На годишна база ръст
на промишленото производство е отчетен при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 28,5%, в добивната промишленост - с 20,1%, и при
преработващата промишленост - със 7,1%. Съществен ръст в преработващата
промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при
производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични
продукти - с 69,8%, производството, некласифицирано другаде - с 49,3%, производството
на превозни средства, без автомобили - с 40,3%, производството на тютюневи изделия - с
36,8%.
investor.bg, 11 ноември 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на едро с твърди, течни и
газообразни горива и подобни продукти", по Общо активи за 2020 г., в хил. лева
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Инса Порт ЕООД
Оберьостерайхише Биодизел - България ЕООД
Топливо АД
Булмаркет ДМ ЕООД
Ромпетрол България ЕАД
Литекс АД
Дайнинг Енерджи ЕООД
Тибиел ЕООД
ДМВ ЕООД
Д.С.П.-1 ЕАД

Населено място
Раковски
Русе
София
Русе
София
София
Гълъбово
Перник
Враца
Бургас

Общо активи,
(хил. лв.)
2019
2020
53 951
388 328
174 745
199 668
160 106
142 418
121 438
142 199
100 727
125 389
129 304
122 409
92 653
99 433
76 147
98 106
86 802
85 768
99 789
82 841

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

741 773.63

Регулиран пазар общо

9 150 284.70
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168.0
166.0
164.0
162.0
160.0
158.0
156.0
16.11

14.11

12.11

10.11

08.11

06.11

04.11

02.11

31.10

29.10

27.10

25.10

23.10

21.10

154.0
19.10

BGBX40: 15.10.2020 – 16.11.2021

16.11

14.11

12.11

10.11

08.11

06.11

04.11

02.11

31.10

29.10

27.10

25.10

140.0
139.0
138.0
137.0
136.0
135.0
134.0
133.0
132.0
131.0
130.0
129.0

23.10

Инвестиционното дружество „ИмПулс I“ АД е
реализирало директни инвестиции в три публични
дружества, които носят дивидент – „Българска
фондова борса“ АД, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“
АД и „Спиди“ АД. Това се посочва от доклада за
дейността на дружеството за третото тримесечие на
годината, който е публикуван на сайта x3news.com.
Общата инвестирана сума в компании, които
регулярно изплащат дивидент, към датата на
настоящия отчет е 1,158 млн. лева, пише в доклада.
През първото тримесечие на 2021 г.

АДСИЦ

21.10

БФБ,

6 786 108.50

17.10

в

1 514 243.64

Standard

15.10

„ИмПулс I“ е инвестирало
"Телелинк БСГ" и "Спиди"

Premium

19.10

investor.bg, 16 ноември 2021

Оборот (лв.)

Основен пазар

17.10

Софтуерната компания „Сирма Груп Холдинг“ АД е
сключила окончателно споразумение за придобиване
на мажоритарен дял от „Сайънт“ - бързоразвиващ се,
вертикално фокусиран доставчик на ИТ решения със
седалище в София, съобщават от холдинга. „Сайънт“
официално ще стане част от „Сирма Груп Холдинг“,
като запази своята мисия, фокус и мениджърски екип,
допълва се в съобщението. „Сайънт“ ще работи като
независимо дъщерно дружество. Не се посочва
стойността на сделката.

БФБ-София
Седмичен оборот
08 - 12 ноември 2021 г.
Пазар

15.10

"Сирма Груп Холдинг" придобива ИТ
компанията "Сайънт"

investor.bg, 16 ноември 2021

Стартъпът за доставки с дронове
"Дронамикс" ще дебютира на beam пазара
на БФБ

SOFIX: 15.10.2020 – 16.11.2021
620.0
610.0
600.0
590.0

Задава се още едно първично публично предлагане на
акции на пазара beam. Българският стартъп за доставки
с дронове „Дронамикс Кепитъл“ ЕАД е подал
заявление за допускане до търговия на пазара за растеж
на малки и средни предприятия BEAM, съобщават от
Българската фондова борса (БФБ). Постъпилият
документ за допускане е с цел първично публично предлагане от страна на емитента на
емисия до 5 334 081 броя привилегировани, безналични, поименни Клас Б акции от
капитала на дружеството, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,1 лева.
580.0
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investor.bg, 15 ноември 2021

* Информацията и мненията, отразени в материалите, принадлежат изцяло на техните
автори и не представляват официална позиция. Материалите са с аналитичен характер и не
са съвет или препоръка за търговия на финансовите пазари. Историческото представяне не е
гаранция за бъдещи резултати.
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ИНВЕСТИЦИИ

Постфактум ОВОС ще се направи на
разширението на "Асарел Медет"
Работещото без оценка за въздействие върху околната
среда и водите (ОВОС) разширение на предприятието за
добив на цветни метали "Асарел Медет" в Панагюрище
ще получи такава постфактум. Това става ясно от
съобщение на екоминистерството, в което се посочва, че
на пазарджишката екоинспекция е дадено указание да
направи такъв доклад. Той ще отрази и сегашното
влияние на производството, а не само потенциалното,
както по принцип се прави при изготвянето на
екооценките. С това би трябвало да приключи казус с
десетгодишна давност, който е бил разглеждан и от съда.
За инвестиционното намерение на "Асарел Медет" вече
е била проведена процедура по ОВОС през 2012 г. и е
било допуснато предварително изпълнение. То обаче е
обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС)
и след поредица произнасяния решението за
екооценката е окончателно отменено и преписката за
проекта е върната за ново произнасяне. При
възобновената процедура по ОВОС през 2020 г. от
"Асарел Медет" е потвърдено, че всички дейности по
разширяването
на
промишлената
площ
на
предприятието, одобрени с отмененото решение по
ОВОС и допуснати с решението за предварително
изпълнение, са приключили на 100 %.

eMag отваря
Пловдив

шоурум

в

Румънският интернет търговец
eMag продължава да разширява
физическото си присъствие в
България. На 18 ноември
компания ще открие третия си
шоурум у нас. Той ще е и
първият извън София. Новият
обект
ще
се
намира
в
пловдивския Mall Plovdiv. Той
има общо 350 кв.м. търговска и
складова площ и ще бъде отворен
всеки ден.
money.bg, 17 ноември 2021

Българската TBS Group
създава подразделение в
Румъния

Медия Пул, 16 ноември 2021

Българският
системен
интегратор Телелинк Бизнес
Сървиз груп (TBS Group) заяви,
че е създал дъщерно дружество в
Румъния,
Telelink
Business
Services S.R.L. Звеното е вписано
в търговския регистър на
Румъния на 11 ноември, съобщи
TBS Group. TBS Group реши да
създаде звено в Румъния с
регистриран капитал от 10 000
евро на 25 март.
SeeNews, 17 ноември 2021

"Орбико Груп" откри нов логистичен център
за 50 милиона лева край София

Стартира изграждането на
закрит плувен комплекс за
1.3 млн. лв. в Хасково

На 12.11. 2021 г. бе открит официално нов логистичен
център край София - на компанията "Орбико Груп", като
инвестицията е за 50 млн. лева. Това е най-големият
логистичен център на "Орбико Груп" в Европа. Той e
изграден на стратегическа локация и ще консолидира
цялата дейност на компанията в София и София-област.
Новият "Логистичен център Орбико" се състои от две
основни сгради - логистичен център и офис сграда. И
двете сгради отговарят на всички специфични
изисквания за своето предназначение. Компанията
"Орбико Груп" е един от най-големите дистрибутори и
доставчици на логистични услуги на българския пазар и
в Европа. "Орбико Груп" е водеща в областта на
логистичните услуги и бързообортните стоки и развива
дейност общо в 19 държави. Българският представител
на фирмата "стъпва" на местния пазар през 2003 г. При
отриването на обекта на министърът на икономиката

Кметът на Хасково Станислав
Дечев и управителят на "Аква 3“
ООД Михаил Александров днес
подписаха договор за изграждане
на закрит плувен басейн. Така се
дава официален старт на проекта.
Първият етап от договора
предвижда изготвяне на работен
инвестиционен проект със срок
до 40 дни. След одобряване и
съгласуване, по определения от
закона ред и издаване на
разрешително за строеж, ще
започнат
същинските
строителни дейности. Срокът за
тяхното завършване е 365 дни.
Общата стойност на договора за
проектиране и изпълнение е 1
307 000 без ДДС.
Марица, 12 ноември 2021
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Даниела Везиева посочи, че с тази инвестиция, само за последния месец са стартирали нови
инвестиции за близо 150 млн. лева, които ще разкрият над 500 работни места в страната.
Икономическият министър подчерта, че инвестициите са предимно извън столицата, а
повечето от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.
money.bg, 15 ноември 2021

ГБС с най-ниска цена за отсечка от АМ „Европа“
Най-ниска цена за изграждане на отсечката между бул. Сливница и Северната скоростна
тангента, част от автомагистрала “Европа”, е предложило обединение ДЗЗД “Европа 2022”. В него влизат компаниите “ГБC - Инфраструктурно строителство”,
“Главболгарстрой Интернешънал” и “Oбoнaтo Билд”. Цената, оферирана от компаниите, е
222,5 млн. лв. без ДДС. От подадените общо оферти от 10 компании и обединения, бяха
отворени още само три ценови оферти в търга, обявен от Агенция “Пътна Инфраструктура”.
ДЗЗД “Kopидop Запад - Изтoк”, в кoeтo влизат фирмите “Джи Пи Гpyп” и
“Инжcтpoйинжeнepинг”, са предложили цена от 230,1 млн. лв., за да построят участъка. От
“Гpoмa Xoлд” са подали оферта за изграждане на магистралната отсечка от 238 млн. лв.
Haй-cкъпo e пpeдлoжeниeтo нa ДЗЗД “Cтpoитeл AM Eвpoпa” - мaлкo пoд 249 млн. лв. B
oбeдинeниeтo влизaт “Глoбaл Kънcтpъкшън” и “Лeвaнтинa, Инxeниepиa и Koнcтpyкcиoн C.
Л.”. Конкурсът за избор на изпълнител, който да построи отсечката, бе обявен през
февруари, а техническите предложения бяха отворени през април. За да не бъде загубено
европейското финансиране по ОП “Tpaнcпopт и тpaнcпopтнa инфpacтpyктypa” 2014-2020
г., пpoeктът трябвa дa бъде реализиран дo края нa 2023 г.
Труд, 12 ноември 2021

Palfinger откри свой офис за бизнес услуги в София
Австрийският гигант Palfinger откри Глобален бизнес център за услуги в София. Центърът
ще покрива всички административни дейности от продажби, доставки и финанси до
човешки ресурси, както и обработка на данни и отчетност, които до сега се извършвали на
локално ниво във всяка отделна държава където компанията присъства. Към днешна дата в
него са назначени 41 служители, като до края на 2021 г. техният брой ще се увеличи до
около 60. Palfinger е международна компания за технологии и машиностроене, водещ
световен доставчик на иновативни решения за кранове и съоръжения за повдигане. В
световен мащаб тя има над 12 000 служители, 34 локации и световна мрежа за продажби и
обслужване от около 5 000 сервизни точки. В България дружеството присъства от 20 години
като има два завода - в Тенево и Червен бряг. "Центърът за глобални бизнес услуги в София
очакваме да осигури значителен синергичен ефект в компанията като стимулира
стандартизацията, автоматизацията и процесните на иновации в групата", заяви
финансовият директор на компанията Феликс Строхбихлер.
money.bg, 11 ноември 2021
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Бюджетът на ЕС и България: 2022 г. най-вероятно ще е нулева за новите
европейски средства
Страната все още няма одобрен План за възстановяване и споразумение за новите си
европейски програми, но около 2 млрд. лв. ще влизат по стария период
Ако има едно предизвикателство на европейско ниво, което България трябва да поеме
спешно, това е справянето с новия европейски бюджет.
След като изпусна авансовото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, страната
вероятно няма да успее да се възползва пълноценно и от новите пари по европрограми през
2022 г. След преглед на ситуацията и разговори с няколко души, близки до процеса,
"Капитал" счита, че ще е почти невъзможно първите средства по програмния период да
влязат в икономиката догодина.
Това не е нито ново, нито уникално за България. Страната се връща към ситуацията от
влизането си в ЕС. За първия период, 2007 - 2013 г., отново истинското инвестиране започна
след втората година на периода. Тогава, както и сега, отново беше заради политически хаос
покрай смяната на властта.
След година на служебни кабинети, в която парламент имаше два пъти за по месец, е
нормално София да се забави с всички нужни документи. Дори държавният бюджет за 2022
г. (който трябва да осигури съфинансирането по кохезионните програми) не е приет.
Добрата новина този път е, че системите за финансиране са готови и има само една нова
програма, т.е. финансирането може да започне сравнително бързо, когато всички
предварителни условия бъдат изчистени.
Също така близо 2 милиарда от стария период все още предстои да бъдат разплатени.
Рекордното финансиране за 2021 - 2027 г. прави европейския бюджет изключително важен
за възстановяването на икономиките. Бюджетът за догодина беше договорен в сделка
между парламента и Еврокомисията снощи.
Ето ситуацията, обяснена в няколко въпроса и отговора.
Какво е бюджетът на ЕС и защо е важен?
Бюджетът е част от седемгодишна финансова рамка (МФР), която следва целите и
приоритетите на съюза и инструментите, с които ще бъдат постигнати. За новия програмен
период МФР 2020 - 2027 е исторически висока (2.1 трлн. евро) за реализиране за
климатичните амбиции, цифровизация и възстановяване на икономиките след ковид.
Всяка година между октомври и ноември съветът, Европейската комисия (ЕК) и
Европейският парламент (ЕП) влизат в 21-дневни преговори, при които фиксират бюджета
за следващата година, част от МФР.
Тази година преговорите бяха особено трудни и приключиха в последния момент тази нощ
заради високата инфлация и цени на ресурсите, бавното възстановяване след пандемията,
което засегна най-уязвимите и разклати доверието в политиците. Предварителните данни
са 169.5 млрд. евро в поети задължения и 170.6 млрд. евро за плащания за 2022 г.
Никога в историята на ЕС държавите не са разполагали с повече европейски средства.
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Какво е новото?
Включването на собствени приходи в бюджета до края на годината, за което обяви
комисарят по бюджети Йоханес Хан. Това ще предостави свеж ресурс за инвестиции и ще
намали нуждата от заемно финансиране (необходимо за Следващо поколение ЕС).
Допълнителни средства ще получат ключови програми на ЕС като изследователската
програма "Хоризонт Европа" (+100 млн. евро) и програмата LIFE за действия в областта на
околната среда и климата (+47.5 млн. евро). Програмата за единния пазар се допълва с 30
млн. евро (включително 10 млн. за туристическия сектор), а Европейската прокуратура с
3.8 млн. евро, защитавайки парите на европейските данъкоплатци.
Въпреки това основна роля за държавите членки през 2022 г. ще продължават да имат
плановете за възстановяване и устойчивост, по които вече са раздадени вече 52.3 млрд. евро
авансови плащания.
Какво означава бюджетът на ЕС 2022 за България?
Исторически страната ни е един от най-слабите бенефициери по централизираните
програми на ЕС (като "Хоризонт Европа", LIFE и др.), силно зависима е от фиксираните
плащания, а в случая няма и все още приет План за възстановяване.
Силно вероятно е България да не изхарчи нито лев по новите европрограми за кохезия през
2022 г. Причината е, че Споразумението за партньорство, което "отключва" новите
кохезионни плащания, изчаква две неща: финализирането на Плана за възстановяване и
редовно правителство. Към момента и двете има шанс да се случат до края на годината, т.е.
към януари е реалистично и споразумението, и планът да бъдат подписани.
По неофициална информация от европейските институции при най-добри условия (редовно
правителство до края на годината и одобрение на плана в началото на следващата) страната
ни ще успее да подаде предложенията си за нови програми 2021 - 2027 г. през януари, а
одобрението за тях от ЕК да се случи през пролетта.
След това е необходимо технологично време за одобрение на отделните програми, а също
така и на осите по тях, по които ще бъдат пуснати процедури. Всичко това отнема минимум
6 месеца.
Това ще бъде второто финансиране, което България ще забави, след като остана сред
малкото държави, които не успяха да се възползват от авансовото финансиране от Плана за
устойчивост и възстановяване (в размер на 1.6 млрд. лв).
Така, освен ако проектите по плана не започнат наистина бързо, то през следващата година
е слабо вероятно каквито и да било средства от новия период да бъдат похарчени.
Ще има ли пари през 2022 г.?
Икономиката няма да остане съвсем "на сухо". Тъй като ЕК удължи периода на старите
програми заради пандемията, по тях страната ще може да ползва плащания в размер на
малко над 2 млрд. лв.
На България ще се полагат и 740 млн. лв. от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, а като преки плащания към фермерите може да получим до 1.5 млрд. лв.
По втория кохезионен инструмент за извънредна помощ - REACT-EU, за 2021 г. страната
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ни имаше на разположение над 850 млн. лв., а за 2022 г. очакваме междинни плащания от
219 млн. лв.
Според Европейската комисия оставащото от периода финансиране е насочено предимно
към финализиране на ключови проекти за страната ни, изостанали от години - газовия
интерконектор България - Гърция, проекта за ВиК и отпадни води Бургас, за интегрирано
управление на отпадъците в София, за реконструкцията на гаровия комплекс Стара Загора
и Нова Загора, изграждане на автомагистрала "Европа", модернизация на жп участък Елин
Пелин - Костенец, рехабилитация на жп линията Пловдив - Бургас.
Много от тях обаче няма да завършат и в този програмен период, след като бяха забавени с
над десетилетие, и ще продължат и в следващия.
А Планът за възстановяване и устойчивост?
Ситуацията там засега се развива тихо, след като служебният кабинет оповести, че пуска
финален вариант на плана през октомври. Два независими източника от Брюксел
потвърдиха, че Европейската комисия планира да изчака формирането на редовно
правителство, преди да подпише финално споразумение с България. Ако такова няма,
процесът може допълнително да се забави.
Както вече е ясно, планът е обвързан с кохезионните програми, което автоматично ще води
и до тяхното закъснение.
На второ място, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди, че се изчаква
решението на Съда на ЕС за официално задействане на Механизма за условност и
ограничаване на финансирането от ЕС за държави, при които има пропуски при спазване
върховенството на закона. Както "Капитал" вече писа, България също ще бъде засегната и
това ще се отрази в Плана за възстановяване и устойчивост, където ще има обвързващи
клаузи, при които изразходването на част от парите ще е обвързано с адресирането на
коментарите относно проблемите в правосъдието.
На трето място, когато и двете финансирания най-накрая тръгнат, България ще разполага с
ограничено време на усвои голяма сума пари. Страната ни следва да осигури пълна
координация и ефективност при управлението на различните инструменти на национално
ниво.
Крайният срок за изпълнение на плановете за възстановяване и устойчивост е 2026 г.,
докато за политиката на сближаване е краят на 2029 г. Според Европейската комисия
разграничаването между двата инструмента е необходимо, за да се гарантира тяхната
допълняемост и да се избегне, че планът и програмите за сближаване се конкурират в едни
и същи области.
По-конкретно, кохезионното финансиране следва да бъде насочено към намаляване на
регионалните различия и насърчаване на инвестициите на регионално ниво. Планът следва
да осигурява синергия към тях, като се избягва двойно финансиране.
Спасителният пояс
Европейските инвестиции бяха спасителен пояс в борбата с коронавируса. Над 1 млрд. лв.
неизползвани европейски средства бяха пренасочени в здравни, социални и икономически
мерки. Над 360 млн. лв. към схеми за временна заетост и над 600 млн. лв. за осигуряване на
оборотен капитал и ликвидност за малки и средни предприятия, също 30 млн. лв. в подкрепа
на автобусните превозвачи. Други 40 млн. лв. бяха предоставени за болнично и лабораторно
оборудване, лични предпазни средства и облекла за медицинския персонал.
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Впоследствие се появи и инструмент за извънредна помощ - REACT-EU. За 2021 г.
България имаше на разположение над 850 млн. лв. За 2022 г. очакванията са за междинни
плащания в размер на 219 млн. лв.
Според Андрей Новаков, който беше един от вносителите на законодателния пакет
(Coronavirus Response Investment Initiative) в Европарламента, общо инвестираните пари
покрай пандемията са над 2 млрд. лв.
Капитал, 17 ноември 2021
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ МОМЕНТИ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА
ТРАНСФЕРНИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ
КОГА: 18 ноември 2021, 09:30 - 15:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, ОТПУСКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ,
ПРОМЕНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

КВОТИ

–

АКТУАЛНИ

КОГА: 26 ноември 2021, 09:30 - 15:00 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“
КОГА: 30 ноември - 14 декември 2021, 18:30 - 21:00 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ
„ОЦЕНЯВАНЕ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО“

НА

ДЛЪЖНОСТИ.

СТРУКТУРИРАНЕ

НА

КОГА: 03 декември 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1

 ОНЛАЙН КУРС: „БЮДЖЕТИРАНЕ.
БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

БЮДЖЕТЕН

ПРОЦЕС.

ТЕХНИКИ

ЗА

КОГА: 27 - 28 януари 2022, 09:30 - 13:00 ч.
КЪДЕ: Online

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. МОДЕЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА
КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ“
КОГА: 16 февруари 2022, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 УЕБИНАР „ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ С
„ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ“
КОГА: 16 март 2022, 19:00 - 20:50 ч.
КЪДЕ: Online
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