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Компанията за продажба на храни и напитки през
вендинг машини "Брейктайм" вече има нов основен
акционер. Фондът Integral навлиза след инвестиция
от 5 млн. евро, чрез които получава най-големия дял
в дружеството. Последното голямо финансиране на
този бизнес беше през 2015 г., когато друг фонд NEVEQ II вложи 1 млн. евро. Базираният в Лондон
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Фондът Integral купи мажоритарен дял
във вендинг компанията "Брейктайм"
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Производителят на цимент "Холсим България"
планира да придобие и останалите 70% от
"Транспорт строй", която има бетонов възел в
столичния квартал "Дружба". Сделката се очаква да
намали оперативните разходи на "Холсим", като
централизира поръчките и оптимизира транспорта. В
момента циментовата компания има бетонов център
в западната част на София, както и два в Пловдив.
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Циментовият завод "Холсим" ще има
втори собствен бетонов възел в София
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Производителят на батерии "Монбат" планира да
продаде дъщерното си австрийско дружество Monbat
Immobilien заедно с имотите му, които са на стойност
над 30 млн. лв. Предложението трябва да се гласува
на извънредно общо събрание на 21 април.
Акционерите трябва да упълномощят ръководството
на компанията да проведе преговори с потенциални
купувачи, които вече са проявили интерес и са
предложили офертни цени. Приходите от продажбата
ще бъдат инвестирани в основния бизнес на
"Монбат".
Австрийското
Monbat
Immobilien
притежава терени и сгради в град Шварценау с
балансова стойност 32.1 млн. лв., а инвестицията на
"Монбат" в самото дружество е оценена на 34.2 млн.
лв. Засега не е ясно за какви ценови параметри ще се
преговаря.

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

2019'Q3

"Монбат"
планира
да
продаде
австрийското си имотно дружество

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.
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б,
1000
жителиСофия
са: София,
Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара
Загора
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/
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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Integral става мажоритарен акционер чрез увеличение на капитала на дружеството.
Съоснователят на компанията Цветан Лъжански запазва съществен дял. Преди сделката
той държеше 42.5% от "Брейктайм", следван от NEVEQ II с 21.59% и другият съосновател
Светодар Йосифов с 19.59%. Сегашната сделка е през българското дружество на фонда "Орбит инвестмънт холдингс", чийто управител Петър Липовянов влиза и в съвета на
директорите на "Брейктайм".
Капитал, 21 март 2022

"Агрия Груп Холдинг" вече притежава напълно търговеца на зърно
"Силк Газ БГ"
„Агрия Груп Холдинг“ АД е придобило още 45% от търговеца на зърнени култури „Силк
Газ БГ“, гр. Варна. Със сделката „Агрия Груп Холдинг“ вече притежава 100% от
дружеството. Прехвърлянето на дяла от 45% е вписано в Търговския регистър. „Силк Газ
БГ“ е преобразувано от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с
ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Агрия Груп Холдинг“АД,
посочва се в съобщението. „Агрия Груп Холдинг“ купи 55% от „Силк Газ БГ“ през 2017 г.
Инвестор.БГ, 21 март 2022

Магазинът на Mr. Bricolage във Варна ще има нов собственик
"Фонд за недвижими имоти България" (ФНИ) продава търговския си център във Варна,
който е отдаден под наем на веригата Mr. Bricolage. В съобщение до борсата от февруари
от дружеството със специална инвестиционна цел обявиха, че са сключили предварителен
договор за имота, който ще бъде продаден срещу 6.8 млн. евро без ДДС на неназован
купувач. Mr. Bricolage има договор за наем на обекта до края на 2026 г., който ще остане в
сила и след завършването на сделката, което се очаква да стане факт до средата на
финансовата 2022 г. След изтичането му веригата ще преговаря за удължаването му с
новия собственик, коментира изпълнителният директор на "Доверие - Брико" Траян
Халаджов. "Фонд за недвижими имоти България" посочват, че очакват сделката да бъде
финализирана до средата на финансовата 2022 г.
Капитал, 18 март 2022
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Търговският дефицит на България
петорен ръст в началото на 2022 г.

с

Търговският дефицит на България бележи петорен
ръст в началото на 2022 г. спрямо миналата година.
Това
показват
предварителните
данни
на
европейската статистическа служба Евростат. През
януари общият търговски дефицит на България се е
равнявал на 710 млн. евро, докато през януари
предходната година показателят е бил в размер на
143 млн. евро. Износът на страната се е увеличил с
една трета на годишна база, достигайки 3,2 млрд.
евро през януари 2022 г. Повишението обаче е
засенчено от ръста в размер на 52% на вноса, който е
бил в размер на 3,9 млрд. евро през първия месец на
годината. Резултатът поставя страната ни на едно от
водещите места по най-голям ръст на вноса и износа
през януари 2022 г. Най-голямо увеличение в износа
извън рамките на Европейския съюз (ЕС) е отчетено
в Кипър (70,5% ръст), Румъния (45,2%), Гърция
(44,1%), Малта (42,1%) и Белгия (40,1%), следвани от
България (39%).

23.03.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.77416 BGN
1 GBP = 2.34997 BGN
Икономически показатели
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Инвестор.БГ, 21 март 2022
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Потокът на влезлите в България преки чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) за януари 2022 е положителен в
размер на 188,4 млн. евро, показват предварителните
данни на Българската народна банка (БНБ).
Чуждестранните вложения се увеличават с 237,1%
(132,5 млн. евро) спрямо година по-рано, когато бяха
на плюс с 55,9 млн. евро. За сравнение, ПЧИ през
миналата година намаляха наполовина за една година
– за цялата 2021 г. направените в страната вложения
бяха 1,035 млрд. евро, като се свиха с 54,4% от 2,272
млрд. евро години по-рано. Дяловият капитал
(преведени/изтеглени парични и апортни вноски на
нерезиденти в/от капитала и резервите на български
дружества, както и постъпления/плащания по сделки
с недвижими имоти в страната) е положителен и
възлиза на 53,1 млн. евро. Той е по-голям със 132,1
млн. евро от този за януари 2021 г., който е
отрицателен в размер на 78,9 млн. евро. Нетният
поток от инвестиции на чуждестранни лица в
недвижими имоти е положителен в размер на 0,4 млн.
евро, при положителен нетен поток от 0,3 млн. евро
за януари 2021 г. Реинвестираната печалба

ПЧИ: 188.4млн. EUR, януари 2021

март'19

Чуждестранните инвестиции в България
растат с близо 240% през януари

Безработица: 4.9%, февруари 2022
7.5%
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(показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на
дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и
възлиза на 46,3 млн. евро, при положителна стойност от 189,7 млн. евро за януари 2021 г.
Инвестор.БГ, 21 март 2022

Износът и вносът през януари бележат рязък ръст спрямо 2021 г.
Търговският дефицит на България продължава да расте през януари 2022 г. и достига
581,8 млн. евро. Това е с над 606% повече спрямо година по-рано, когато беше 82,4 млн.
евро, показват предварителните данни на БНБ. През миналата година централната банка
отчете дефицит в размер на 3,368 млрд. евро, което е със 73,1% повече в сравнение с 2020
г., когато е бил 1,945 млрд. евро. В централната банка изчисляват, че през януари 2022 г.
текущата и капиталова сметка е на отрицателна територия с 357,5 млн. евро при дефицит
от 20,5 млн. евро през първия месец на миналата година. През януари салдото по текущата
сметка е на минус с 433 млн. евро при дефицит от 39,2 млн. евро година по-рано. Износът
на български стоки през първия месец на тази година е 3,197 млрд. евро и в сравнение с
преди година нараства с 34,3% (817,3 млн. евро). За сравнение, експортът през януари
2021 г. намаля на годишна база с 4,3%. Вносът на стоки е 3,779 млрд. евро и нараства с
53,5% (1,316 млрд. евро) спрямо януари 2021 г. За сравнение, през първия месец на
миналата година той намаляв с 4,3% на годишна база. Салдото по услугите е на плюс с
208 млн. евро при положително салдо от 231,8 млн. евро за януари миналата година.
Инвестор.БГ, 21 март 2022

Безработицата през 2021 г. се е свила до 5,3%
Въпреки активните антикризисни мерки за подкрепа на заетостта през миналата година се
оказва, че пандемията сериозно е ударила този показател на трудовия пазар у нас. През
2021 година заетостта в България е продължила да се свива. В същото време
безработицата се е понижила, намалял е и броят на икономически активните българи.
Това се вижда се от данните на Националния статистически институт (НСИ) за работната
сила през 2021 година. Безработицата през миналата година се е свила до 5,3%, като в
сравнение с 2020 г. намалява с 0,8 пр. пункта. Броят на безработните през 2021 година е
бил 171 хиляди според националната статистика. За сравнение, безработните са били 168
хил. през 2020 година и 142 хил. през предпандемичната 2019 г. Делът на продължително
безработните от всички без работа е 49,5%, а коефициентът на продължителна
безработица е 2,6%. Заетостта в България се сви драстично още през 2020 г. заради
породените от пандемията блокади и рестрикции, които затвориха много бизнеси. Така в
края на първата година от пандемията (2020 г.) заетите в страната намаляха до 3,1 млн.
души. През 2021 година броят на заетите се е понижил още – до 3,07 милиона души, или
52% от населението на 15 и повече навършени години. За сравнение, през
предпандемичната 2019 г., общият брой на заетите лица e над 3,2 милиона, или 54% от
населението на 15 и повече навършени години.
Инвестор.БГ, 18 март 2022

Чуждестранните инвестиционни фондове увеличават активите си у нас
България остава интересна за чуждестранните инвестиционни фондове. Компаниите за
управление на активи са регистрирали у нас 1358 колективни схеми, които продават свои
дялове тук към края на миналата година. Те управляват вече 6.11 млрд. лева от парите на
българите към декември, като сумата расте спрямо края на септември, когато в техните
портфейли е имало 5.26 млрд. лева. Ако направим сравнение с декември 2020-а,
стойността на техните активи са нараснали с над 2 млрд. лева. Чуждестранните
инвестиционни фондове са интересни за българите, защото те са част от големи
европейски финансови групи, а и предлагат по-широк кръг от алтернативни възможности
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за вложения на спестяванията у нас в сравнение с българските колективни инвестиционни
схеми.
Банкеръ, 18 март 2022

Инфлацията стана двуцифрена и достигна 10% през февруари
Инфлацията в страната очаквано продължава да се покачва за дванадесети пореден месец
и през февруари достига 10% на годишна база, показват данните на националната
статистика. Стойността е сравнима с нивата от края на 2008 г., но засега остава под
върховите стойности от времето на Световната финансова криза. Само за месец
потребителските цени отчитат ръст от 1.4% в сравнение с януари. Ускорена инфлация се
наблюдава през последните месеци във всички развити страни вследствие на
възстановяващата се от пандемията икономическа активност и България не остава встрани
от този процес. Според експертите за ръста на цените допринасят още поскъпналите
електроенергия и суровини, забавянията на доставки по световните вериги и
стимулиращите антиковид мерки от страна на правителствата и централните банки.
Преобладаващите прогнози на институциите са, че инфлацията ще остане висока през тази
година. Перспективите допълнително се влошават от конфликта в Украйна и
икономическите последствия от него. Това ще доведе и до по-висока от заложената в
бюджета на страната средногодишна инфлация от 5.6%, обяви днес министърът на
финансите Асен Василев. Според последните данни към февруари средногодишната
инфлация достига 5%.
Капитал, 16 март 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на химични продукти", по
Печалба за 2020 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Солвей Соди АД
Агрополихим АД
Фикосота ООД
Рубелла Бюти АД
Дзобеле България ЕООД
Неохим АД
Есетере България ЕООД
Алмагест АД
Агрия АД
Балев Корпорейшън ЕООД

Населено място
Девня
Девня
Шумен
Рудозем
Стряма
Димитровград
Добрич
София
Пловдив
Варна

Печалба
(хил. лв.)
2019
115 392
60 299
25 238
4 046
-3 990
-12 451
5 752
2 285
11 311
10 084

2020
93 511
39 647
35 793
19 052
18 165
15 145
14 979
13 807
11 108
9 723
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БОРСОВИ НОВИНИ

Софтуерната компания „Бианор“ заделя
над 2.9 млн. лв. за акционерите си
Мениджърите на софтуерната компания „Бианор
Холдинг“ АД - София предлагат част от печалбата на
дружеството за миналата година в размер на 2 903
454.60 лева да се разпредели под формата на паричен
годишен дивидент на акционерите в размер на 4.30
лева за една акция преди облагане с дънъци. Това е
записано в поканата за свикване на редовно общо
събрание, което е насрочено за 26 април. Печалбата на
фирмата е 8.23 млн. лева. Съгласно чл. 115в, ал. 3 от
ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата,
вписани в централния регистър на ценни книжа, като
такива с право на дивидент на 14-я ден след деня на
общото събрание, на което е приет годишният
финансов отчет и е взето решение за разпределение на
печалбата.

БФБ-София
Седмичен оборот
14 - 18 март 2022 г.
Пазар

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

876 314.26

Standard

105 687 935.68

АДСИЦ

836 359.11

Регулиран пазар общо

107 400 609.05

BGREIT: 21.02.2022 – 22.03.2022
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BGBX40: 21.02.2022 – 22.03.2022
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SOFIX: 21.02.2022 – 22.03.2022
640.0
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540.0

Инвестор.БГ, 23 март 2022

520.0

Цената на акциите на "Телематик" се
колебае малко под нивото от IPO-то
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„Хидравлични елементи и системи“ АД (ХЕС) ще
разпредели по-голям дивидент за 2021 г. в сравнение с
изплатения за 2020 г. На общото събрание на
акционерите в дружеството, което ще се състои на 12
май т.г. в Ямбол, се планира разпределянето на общо
5 640 063 млн. лева от печалбата на миналата година.
Това възлиза на 0,31 лева на акция бруто спрямо 0,26
лева преди година, или с 19% повече на годишна база.
Предвижда се и изплащането на сума, представляваща
по 2,5% от печалбата за 2021 г., на всеки член на
Съвета на директорите под формата на тантиеми.
Това възлиза на 191 250 лева, общо 573 750 лева.

23.02

с 19% на

21.02

ХЕС увеличава дивидента
годишна база

160.0

23.02

Банкеръ, 23 март 2022

Цената на акциите на „Телематик Интерактив
България“ АД – оператор на платформата за залагания PalmsBet, се колебае малко под
цената от първичното публично предлагане (IPO) на дружеството от 50 лева в първата
търговска сесия за книжата. Размерът на емисията на компанията за онлайн хазартни игри
е 4 320 006 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност
1 лев. Книжата на компанията се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard,
под борсов код TIB. "Дебютът ни на БФБ е сред ключовите събития в историята на
"Телематик Интерактив България". С листването на компанията даваме заявка за нашите
дългосрочни планове за развитие и разширяваме хоризонта пред фирмата, което е
предпоставка за постигане на още по-добри резултати“, коментира изпълнителният
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директор на компанията Лъчезар Петров при биенето на камбаната на БФБ преди
търговията. Компанията набра 16 млн. лв. от IPO-то си в края на февруари и продаде 320
хил. от предложените 400 хил. акции, като целта беше да набере 20 млн. лева.
Инвестор.БГ, 23 март 2022

* 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

Френският гигант Atos отваря глобален
център за киберсигурност в България
Френският IT гигант Atos официално откри новия си
Глобален оперативен център по киберсигурност в
София. В него до края на 2022 г. ще бъдат наети над
50 специалисти в областта, а през идните няколко
години броят им се очаква да нарасне до 300 души. За
сравнение в глобален мащаб компанията разполага с
около 6000 киберексперти. У нас групата на Atos e
представена от две компании с общо над 1500
служители, които предоставят IT решения и услуги за
корпоративни клиенти в над 40 страни по света. Също
така французите са производители и доставчици и на
новия български суперкомпютър Discoverer, който
вече работи в „София Тех Парк“. За eвропейския
гигант това е 16-ият център, който компанията отваря
в световен мащаб и четвъртият в Централна Европа,
след тези в Хърватия, Румъния и Полша. Целта му е
да обслужва бързо и ефикасно организации по целия
свят в сферата на киберзащитата чрез постоянно
наблюдение, проследяване и разрешаване на
инциденти, използвайки последните технологии в
областта. Центърът в София идва в отговор на
нарастващите нужди на организациите от частния и
публичния сектор, които оперират в редица критични
индустрии и имат нужда от по-добра защита на
системите си.
economic.bg, 23 март 2022

Умна фабрика край Пловдив се разраства
Умната фабрика на „Шнайдер Електрик България“ се
разраства.
Предвидено
е
разширение
на
съществуващата производствена сграда в село
Бенковски. В нея ще се инсталират допълнителни
мощности за сглобяване на електрооборудване за
средно и ниско напрежение. Новото крило ще е на
площ от 3000 кв., разделена на две основни части производствено-складова и административно-битова.
Инвестиционното предложение е внесено в
Регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив. В него е посочено, че при изпълнение на
инвестицията
ще се
изгради
термопомпена
отоплителна система с геотермални сондажи.
„Шнайдер Електрик България“ ЕООД е поделение на
мултинационалната компания Schneider Electric световен лидер в областта на оборудването за

Започва строителството на
разширението на третата
линия на софийското метро
От
21
март
ще
започне
строителството на разширението на
третата линия на софийското метро
в район „Подуяне“. Изпълнението
на
този
етап
от
третия
метродиаметър включва трасето от
квартал „Хаджи Димитър” до
квартал „Левски“ и е с дължина три
километра и три метростанции.
Столичната
община
и
„Метрополитен” ще стартират с
първа копка изграждането на
разширението на метрото. От
общината припомнят, че през 20202021 г. приключи строителството
на Етап 1 и Етап 2, с дължина 12 км
и 12 метростанции.
Дарик радио, 21 март 2022

„Ейч Ар Кепитъл“ инвестира
в платформа за анализи в
областта на е-търговията
Инвестиционната компания HR
Capital вложи 120 000 евро в
българската платформа за растеж
на
операциите
по
приходи
(RevOps) и анализи в областта на
електронната търговия - Releva.
Привлечените средства ще бъдат
използвани за увеличаване на
оперативния
потенциал
и
реализиране
на
глобалната
стратегия на Releva.
Банкеръ, 22 март 2022

Сертификат
за
високи
стандарти за българска фирма
„Девин“ ЕАД е първата българска
компания, която е сертифицирана
като B Corp. Сертифицираните
отговарят
на
най-високите
стандарти
за
социални
и
екологични
показатели,
прозрачност и отчетност. Групата
наема местни хора и се ангажира да
инвестира поне 5% от печалбата си
за годината в местни партньори и
местни акции на солидарност. През
2021 г. този процент нарасна до
5.39 на сто.
Банкеръ, 23 март 2022
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електропренос и електроразпределение и индустриална автоматизация. Фирмата
присъства в България от 22 г. и дава работа на близо 1000 човека.
Марица, 22 март 2022

Германската wpd планира 75-100 MW вятърни паркове в България
Германската компания за възобновяема енергия wpd планира да инвестира в два проекта
за вятърни паркове с общ капацитет 75-100 MW близо до българския крайбрежен град
Балчик. „Нашите проекти в напреднала фаза на развитие се намират в близост до селата
Соколово и Тригорци“, каза пред „Капитал“ Мартин Илиев, управител на wpd Bulgaria.
По-рано тази година wpd offshore заяви, че планира да разработи два проекта за вятърна
енергия с мощност от 1,9 GW комбиниран в румънския сектор на Черно море. Вече са
създадени отделни проектни компании за разработването и изграждането на два вятърни
парка край румънското черноморско крайбрежие - 500 MW Черно море 1 и 1,4 GW Черно
море 2. Wpd със седалище в Бремен разработва и експлоатира наземни и офшорни
вятърни паркове и соларни паркове и е ангажирана в 28 страни по света. Компанията вече
е реализирала проекти за вятърна енергия с около 2400 вятърни турбини и мощност от
5150 MW и планира проекти с общо 12 300 MW на сушата, 13 800 MW в морето и 1650
MWp слънчева енергия.
SeeNews, 22 март 2022
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АНАЛИЗИ

Рисковете от конфликта в Украйна: Пет реакции на държавата
Зависимостта от руския газ може да бъде намалена, борбата с корупцията остава
фокус, работи се по различни сценарии за развитие на кризата
Трагедията на войната ще засегне целия свят, но понеже е на 200 км от българската
граница, тук ефектите вече се усещат и от хората, и от бизнеса. Войната засяга вериги на
доставки, цени на суровини, вещае икономическа несигурност, енергийни рискове и
инфлация. В такава ситуация е важно кой е начело на държавата, какви позиции отстоява,
как управлява възникващите кризи и комуникира своите решения с хората. Това беше
фокусът на разговорите в 16-ата годишна среща на бизнеса с правителството, която
организира "Капитал".
Събитията и кризите през последните месеци се случват по-бързо, отколкото ни се иска. А
последствията от тях - особено ако войната се проточи дълго, може да се окажат по-тежки
в сравнение с ковид кризата. "Сделките в района ни не са спрели, но финансирането е
много по-трудно. Има забавяне, защото банките искат гаранции. За тях най-важното е да
подсигурят собствените си активи и чак след това да търсят начин да финансират нови
проекти", даде конкретен пример Божидар Джелич, управляващ директор на банка Lazard
за Централна и Източна Европа.
Енергетика - алтернативни доставки на газ и бърза писта за ВЕИ
Зависимостта на България от руския газ може да бъде намалена още преди края на тази
година и на този етап не се планира нов договор с "Газпром". Освен с алтернативни
доставки - от Азербайджан и LNG, това ще стане и с производството на зелен водород и
биогаз. Заедно с това инвестициите в нови ВЕИ мощности ще бъдат регулаторно
облекчени, така че да могат да се случат бързо - подготвени проекти биха могли да се
случат в рамките на 6 - 9 месеца. А в комбинация с планираните батерии по Плана за
възстановяване електроенергийната система на страната може да стане изключително
конкурентна. Успоредно с всичко това ще се работи за повишаване на енергийната
ефективност, така че самата нужда от енергия и горива да намалее.
Това са основните елементи в стратегията на управляващите за справяне със сегашната
кризисна ситуация в енергийния сектор и рисковете пред доставките на природен газ и
петрол заради войната на Русия в Украйна.
У нас вече има заявени планове за над 15 гВт нови ВЕИ мощности, като част от тях могат
да се използват именно за производството на зелен водород. Въпросът е как държавата ще
управлява тяхното включване към мрежата и колко бързо може да се реализират тези
проекти. Едно от решенията е да се облекчат бюрократичните изисквания към такива
проекти, особено когато става дума за собствено ползване на енергията.
Според министъра на околната среда Борислав Сандов биогазът също има място в
енергийния микс, но той е сравнително малък като потенциал и подходящ за локални
проекти, които по места да диверсифицират нуждата от природен газ. Министър Сандов
допълни още, че администрацията е изключително мудна в това сама да използва соларни
панели в сградите си и че подобни инициативи трябва да започват именно от държавата.
За момента обаче това не се случва. Но все пак депутатите на "Продължаваме промяната"
вече внесоха в Народното събрание законопроект, който да облекчи инсталирането на
соларни панели за собствени нужди.
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Финанси - повече инфлация, по-големи буфери в бюджета
Все още не е ясно как настоящата криза ще се отрази на ръста на българската икономика,
но трябва да се анализира ефектът върху бюджета от голямата бежанска вълна към
страната ни, която е основно от жени и деца. А това ще промени и параметрите на
обещаната актуализация в средата на годината - в бюджета ще трябва да се заделят
значителни буфери за посрещането на бежанската вълна, стана ясно от думите на
вицепремиера и финансов министър Асен Василев. Финансите на държавата са планирани
на дефицит от 5.9 млрд. лв., който трябва да бъде покрит с още дълг.
В същото време пазарите вече начисляват по-голяма рискова премия - преди дни България
пласира 3.5-годишни ДЦК за 500 млн. лв. при 0.55% доходност. Тя надхвърля нивото при
първоначалното отваряне на същата емисия миналия ноември - 0.13%, а причината е в
геополитическия риск от войната в Украйна и лихвените очаквания, които вдигнаха
рисковата премия на българските книжа в Европа.
По думите на Василев инфлацията в страната ще продължи да се ускорява заради
последиците от войната в Украйна. Правителството прие бюджет 2022 с очаквания
средногодишната инфлация в страната да е 5.6%. Сега финансовият министър убедено
заяви, че тя ще е по-висока. "Това мисля, че е даденост, имайки предвид какво се случва с
цени на горива, метали, хранителни продукти." За справка - през февруари националната
статистика отчете 10% повишение на годишна база на индекса на потребителските цени.
Правителството работи по няколко сценария, свързани с рисковете около развитието на
войната в Украйна. Те включват разширяване на конфликта към Молдова, възможни
нарушения в корабоплаването и доставките по воден път. "Подготвени сме и за недостиг
или почти никаква реколта на жито в Източна Европа. В България вече решихме този
проблем, като изкупихме голяма част от зърното, което е на територията на страната",
обясни Василев. Друг риск е, ако бъде блокиран Босфорът "примерно както беше затворен
Суецкият канал за корабоплаване".
"Европа и светът вече са много различни. От гледна точка на бизнес, на вериги на
доставки имаме фундаментална промяна", каза Василев. Според него кризата в Украйна
няма да е за няколко месеца, а ще продължи с години. Това ще се отрази и на начина, по
който работят бизнесът и пазарите на някои суровини като газ, петрол, някои метали,
зърнени култури.
Правосъдие - нужна е истинска борба с корупцията и ефективна прокуратура
Българската корупция е свързана с геополитиката и Русия, заяви премиерът Кирил
Петков. "Едни и същи хора се събуждат сутрин и когато не мислят за схема с националния
бюджет, мислят за схема с Русия. (...) Борбата ни с корупцията и за влияние на чужди
страни е да изчистим тези хора", обяви премиерът.
Според него институциите в България са превзети и това се случва главно заради
прокуратурата, защото, "ако там успеем да вдигнем похлупака, другите неща ще се
подредят. В момента имаме един, в който главният прокурор пази всичко. На нас
буквално са ни вързани ръцете".
Тезата му повтори и правосъдният министър Надежда Йорданова. Тя заяви, че липсата на
ефективна прокуратура е основната причина за усещането за липса на справедливост
както сред гражданите, така и сред бизнеса. "Важни престъпления или не се разследват,
или дори и да започне разследване, те се слагат на трупчета. Всъщност това е голямата
власт на прокуратурата - дали да разследва едно престъпление, дали да повдигне едно
обвинение, или опреден казус да го сложи на трупчета и да застрашава живота на всеки
един от нас. И най-големият проблем за това е, че на върха на тази пирамида имаме главен
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прокурор като институция, за който липсва ефективен контрол за разследване и за търсене
на отговорност", заяви Йорданова.
Инфраструктурата - индексацията на цените в строителството и разширяване на
тол-а
Заради силно покачващите се цени на строителните ресурси и материали държавата
планира да индексира договорите по обществените поръчки в сектора или направо да
проведе нови търгове за обектите, за които все още не са подписани контракти. Около 260
млн. лв. са застрашените договори само във ВиК структурата, където по сключени
договори изпълнителите се отказват да ги довършват.
"По вече сключени договори строителите отказват да поддържат обектите си, а там,
където контрактите все още не са сключени, фирмите не искат да подпишат изобщо. За
тази цел започна работа междуведомствена работна група, създадена в края на януари, по
така наречената индексация на цените. Ясно се очертава, че Законът за обществените
поръчки ще трябва да се промени и текстовете ще трябва да съдържат обективен индекс за
прилагане на месечна или тримесечна основа и към заварените вече договори", казва
министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. Работата
на работната група се очаква да приключи до края на месеца и ще има предложение за
законодателна промяна за индексация.
Заедно с това стана ясно, че тол системата ще бъде разширена и до средата на тази година
хваща и второкласните пътища. Предстои втори кръг на разговори с превозвачите, за да се
въведе промяна на обхвата на платените пътища. Така общата дължина на включените в
тол-а шосета ще надхвърли 6400 км. "Поради протести и зле разбран популизъм за
второкласните пътища беше наложена тарифа 0 лв., т.е. камионите и до ден днешен не
заплащат, когато минават по нея. Това съвсем естествено води до отливане на трафика от
първокласната към второкласната пътна мрежа. В масовия случай това означава движение
на тежкотоварни автомобили по пътища, които не са пригодени за такъв трафик.
Разрушаването на тази инфраструктура е неизбежно", обясни Караджов.
Киберсигурност - ЕК обсъжда възможността за промяна на алгоритъма на Facebook
"България се подготвя за по-мащабна кибервойна, докато се бори с по-малки атаки, които
са довели до блокирането на 45 хил. руски IP адреса във връзка с успешните и
неуспешните опити за сваляне на държавни и частни български платформи през
последните месеци", каза министърът на електронното управление Божидар Божанов.
Според него през последните години не е правено нищо по отношение на
киберсигурността.
Заради отношение към информационната война Европейския съюз вече работи със
социалните мрежи за проследяване на малките сайтове със сензационни новини, които
често са лъжи или всяват паника. Тяхното разпространение на практика е невъзможно без
социалните мрежи и потенциална платена реклама, затова Брюксел обсъжда възможността
за промяна на алгоритъма на мрежи като Facebook, така че те да скриват автоматично
сайтове с руска пропаганда. Ако това се случи, Facebook трябва да промени голяма част от
алгоритъма си за нареждане на публикации, а заедно с това и част от бизнес модела си,
който разчита именно на виралния ефект на постовете.
"Никой не влиза конкретно в тези малки сайтове, които пишат фалшиви новини, те се
появяват във Facebook. Когато нещо е изцяло невярно, това е лесно за опровержение, но
истинският проблем е фоновата информационна война, която върви постоянно, и тя
налага наративи като този за великата Русия и декадентския Запад", каза още Божанов.
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По думите му електронната идентификация остава основен приоритет на министерството
дори в тази ситуация.
Капитал, 18 март 2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 СЕМИНАР „TЪРГОВСКО ПРАВО ЗА МЕНИДЖЪРИ ЗАКУПЧИЦИ И ДОСТАВЧИЦИ“
КОГА: 6 април 2022, 09:15 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6

 ОБУЧЕНИЕ „БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ОНЛАЙН БИЗНЕС ЕТИКЕТ – ТАЙНИТЕ НА
ДОБРИЯ СТИЛ, ПРОТОКОЛ, БИЗНЕС ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО“
КОГА: 14 април 2022, 09:30 - 16:00 ч.
КЪДЕ: Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6

 СЕМИНАР „БИЗНЕС РАСТЕЖ – КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ“
КОГА: 15 - 16 юни, 09:00 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Интерпред - СТЦ София, София

 СЕМИНАР „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ – ЕФЕКТИВНИ
ТЕХНИКИ И КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИИ ЗА „КЛАСИЧЕСКИТЕ“ ПРОДАЖБИ“
КОГА: 30 юни 2022, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92
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