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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 По данни на НСИ към 31.12.2018 г. шестте града с 

население над 120 хил. жители са: София, Пловдив, Варна, 

Бургас, Русе и Стара Загора    

3 Предварителни данни    

4 От началото на 2017 г. беше сменена базисната година за 

ИЦЖ и всички индекси се изчисляват при база 2015 г. Може 

да има различия с ИЦЖ при базисна година 2010 г. 

5 Не се включват продажби в курортни комплекси 

 Източник: НСИ 
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Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

Електронно седмично издание на 

Камарата на професионалните оценители 

 

 

12 март 2020 г. 

Брой 10 (397), Година 9 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Пада последната пречка за учредяването 

на новото дружество за стадиона на ПФК 

ЦСКА-София  

От Министерството на младежта и спорта разпространиха 

информация, свързана със строежа на новия стадион на 

ЦСКА-София, чийто собственик е бизнесменът Гриша 

Ганчев. Ето и цялото съобщение: Във връзка с огромния 

обществен интерес и многобройни запитвания от страна на 

фенове и медии относно етапа по създаване на съвместно 

дружество между ПФК ЦСКА-София ЕАД и държавното 

дружество "Сердика спортни имоти” ЕАД предоставяме 

следната информация: До края на март трябва да бъде 

изготвена оценката на имотите във връзка с учредяването 

на новото дружество “Спортни имоти Българска армия”, в 

съответствие с решението на Министерски съвет от 

23.10.2019 г. Забавянето не се дължи на противоречия 

между държавната фирма “Сердика спортни имоти” ЕАД 

и ПФК ЦСКА-София. За да се спазят изискванията на 

закона трябваше да бъде извършена независима оценка на 

апортната вноска от страна на държавата, която е в 

компетенцията на Агенцията по вписванията. На 

26.11.2019 г. "Сердика спортни имоти” ЕАД, чрез сайта на 

Агенция по вписванията подаде заявление по електронен 

път за назначаване на вещи лица, които да изготвят 

заключение за оценка на непарична вноска в капитала на 

“Спортни имоти Българска армия” – новоучредяващо се 

дружество. 

Банкеръ, 11 март 2020 

За месец КЗК одобри покупката на 

строителната фирма АБ 

Средно голямата строителна фирма АБ, спечелила няколко 

големи обществени поръчки, е на крачка от нов 

собственик - дружеството "Валирион". В края на февруари 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е позволила 

"Валирион" да купи "Пътна сигнализация - България". 

Това става ясно от регистъра на антимонополния 

регулатор. Фирмите бяха подали заявлението си в края на 

януари. По закон срокът за произнасяне е пет седмици, в 

случая решението идва за 4. Това е леко нетрадиционно 

дълго, защото когато компаниите са близки до Делян 

Пеевски (какъвто е случаят с АБ), разрешението идва 

mailto:office@kpo.bg
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буквално за седмица.Купуваната "Пътна сигнализация - България" в момента е собственост на 

Димитър Петков, който заедно с майка си и сестра си са собственици на "А.Д. холд", която печели 

търгове за мантинели на Агенция "Пътна инфраструктура". Фирмата има 5-6 служители в 

последните години и е на загуба. Тя обаче е ключова, защото притежава редица дружества, сред 

които "Менд" и "Пътстрой-97". 

Капитал, 10 март 2020 

Лотарията на Божков е поискала да бъде обявена в несъстоятелност 

Дружеството "Ню геймс", което организираше най-голямата частна лотария на Васил Божков - 

"Национална лотария", е поискало да бъде обявено в несъстоятелност, става ясно от документи в 

Търговския регистър. Молбата е до Софийския градски съд и е подадена на 28 февруари. От 

писмото става ясно, че всички банкови сметки на дружеството са запорирани по искане на НАП, 

както и че има издаден акт от Комисията по хазарта за установени публични задължения в размер 

на 273 млн. лв., които компанията е обжалвала. Данъчните са поискали запор за сумата от 27.6 

млн. лв. като обезпечение по бъдещ иск. Преди два месеца стана известно, че лотарията на Божков 

е плащала по-ниска такса на държавата, използвайки законова вратичка. Така през шестте си 

години работа дружеството е ощетило бюджета с въпросните 273 млн. лв. (тук се включват и 

лихви в размер на 47.6 млн. лв.) Заради това нарушение се стигна и до промяна в закона, с която 

частните лотарии бяха забранени.От писмото до съда става ясно, че "Ню геймс" на два пъти е 

поискало разрешение да направи неотложни плащания към контрагенти, но публичният 

изпълнител към НАП не му е разрешил. 

Капитал, 06 март 2020 

Никой не пожела да купи „Интерхотел Велико Търново“ 

Нито един купувач не се яви на насрочения по-рано днес търг за продажбата на „Интерхотел 

Велико Търново“. Началната тръжна цена на емблематичния за старата столица хотел бе 24 995 

600 лв., а търгът се проведе в канцеларията на синдика Венцислава Стефанова в Русе. Обявената 

начална цена е за поземления имот с площ от 14 506 кв. м, включващ сградата на хотела, чиято 

обща застроена площ е 4900 кв. м, нощния бар с площ от 840 кв. м и гаражите извън основната 

сграда. Търгът е във връзка с разпореждане от 30.12.2019 г., постановено по описа на Софийски 

градски съд. Имуществото е включено в масата на несъстоятелност на „Интерхотели” АД. Върху 

него има учредена договорна ипотека в полза на „КТБ” АД.  

Янтра, 06 март 2020 

Военните продават имоти на морето по 80 лв. на кв. м, а губят 14 млн. 

лв. на година от тях  

Министерството на отбраната се оказва една от най-големите агенции за продажба на имоти в 

България. В момента то разполага с 1052 бивши казармени райони, поделения, складове, магазини, 

които са на пазара. В последните 2 години обаче военните имоти носят по 14 млн. лв. загуба на 

държавата. Това става ясно от отговори на министерството на запитване на “24 часа” по Закона за 

достъп до обществена информация. По над 14.9 млн. лв. е струвала само охраната на имотите, 

които армията вече не ползва, съответно за 2018 и 2019 г. По-голямата част от сумата се плаща на 

охранителната фирма на военното министерство - МОБА. През 2018 г. тя е получила 11 млн. лв., 

през миналата парите вече са над 13 млн. Държавната охранителна фирма, създадена да осигури 

работа на бивши военни, е направила едва 81 хил. лв. печалба към деветмесечието на 2019 г. 

Около милион на година военните разпределят и към частни охранителни фирми, отново за да 

пазят имотите, които армията не ползва. Министерството постоянно опитва да продава от тези 

имоти. В последните 2 години обаче напълно неуспешно. За 2018 г. са продали само два имота за 

793 356 лв., а миналата година продажбите са четири и са донесли на МО 1 225 128.30 лв. 

Янтра, 06 март 2020 

mailto:office@kpo.bg
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ТЕЦ “Марица Изток 2” увеличава капитала си с 598 млн. лв. дългове 

към БЕХ  

Държавното дружество“ТЕЦ Марица Изток 2” внесе в Търговския регистър документи за 

увеличаване на капитала си с 597 955 260 лв. Така БЕХ и държавната централа изпълняват 

решението на Народното събрание от 31 януари за увеличаване на капитала на дружеството. Това 

е мярка за спасяване на държавния ТЕЦ от фалит. Срещу това решение се обявиха работодателите. 

Другият момент е, че Министерството на енергетиката поиска разрешение от Брюксел да увеличи 

капитала с част от дълговете. Към четвъртък няма разрешение от Еврокомисията това да стане. 

Към документите, внесени в регистъра, е приложено решение на борда на директорите на БЕХ, 

който е собственик на централата. Става ясно, че има и протокол от министъра на енергетиката. В 

увеличението на капитала са консолидирани 10 дълга на ТЕЦ “Марица Изток 2” от 2015 до 2019 г. 

Най-големият е от 2019 г., той е в размер на над 429 млн. лева. С тези пари Българският енергиен 

холдинг е купил въглеродни емисии за централата, за да може тя да работи. ТЕЦ “Марица Изток 

2” започна да изпада в тежко финансово състояние от момента, в който започнаха поетапно да 

отпадат безплатните квоти, а на пазара на емисии те поскъпнаха неимоверно до 25 евро за тон. От 

справка за финансовото ѝ състояние към 28 февруари става ясно, че общо задълженията й са 1,6 

млрд. лв. 

24 часа, 05 март 2020 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

С 3,2% по-високи обороти в търговията на 

дребно през януари 
С 3,2% са се увеличили оборотите в търговията на дребно 

на годишна база през януари. Това сочат предварителните 

сезонни данни на Националния статистически институт 

(НСИ). През първия месец на годината се наблюдава 

намаление на оборота спрямо предходния месец при 

търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 

тютюневи изделия - със 7.4%, и в търговията на дребно с 

автомобилни горива и смазочни материали - с 0.7%. 

Увеличение на оборота е регистрирано при търговията с 

нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива 

и смазочни материали - с 1.5%. В търговията на дребно с 

нехранителни стоки е отчетено нарастване при текстил, 

облекло, обувки и кожени изделия- с 3.6%, при техниката, 

мебелите и други стоки за бита - с 1.6%, и при 

компютърната и комуникационната техника - с 1.5%. 

Намаление на оборота е регистрирано при търговията на 

дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 

6.8%, и в търговията на дребно с фармацевтични и 

медицински стоки и тоалетни принадлежности - с 2.8%. 

Монитор, 11 март 2020 

Промишлеността с 0,7% надолу през 

януари 
По предварителни данни на Националния статистически 

институт (НСИ) през януари при сезонния индекс на 

промишленото производство е регистриран ръст от 1.6 на 

сто в сравнение с декември 2019 г. През януари 2020 г. 

календарният индекс на промишленото производство е с 

0.7 на сто под равнището на съответния месец на миналата 

година. През януари 2020 г. увеличение спрямо 

предходния месец е регистрирано в преработващата 

промишленост - с 3.6 на сто, и при производството и 

разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 

0.6 на сто, а намаление - в добивната промишленост - с 3.3 

на сто. На годишна база спад на промишленото 

производство, изчислен от календарните данни, е отчетен 

в добивната промишленост - с 11.7 на сто, и при 

производството и разпределението на електрическа и 

топлоенергия и газ - със 7.2 на сто, а ръст - в 

преработващата промишленост - с 2.1 на сто. 

Монитор, 11 март 2020 

Строителството бележи ръст в началото на 

2020 г 
Строителната продукция в страната през месец януари се 

увеличава с 0.8% спрямо месец по-рано и с 1.7% в 

сравнение с януари 2019 г. На месечна база гражданското 

строителството бележи подем за разлика от сградното 

11.03.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.71715 BGN 

1 GBP = 2.23818 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.03.2020  

 

ПЧИ: -166.9 млн. EUR, дек 2019 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към дек 2019, 

% промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 6.3%, яну 2020 
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такова, но на годишна и при двата подсектора се наблюдава увеличение, Това показват 

предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Гражданското строителство 

бележи ръст от 2.3% на месечна база, докато при сградното е регистрирано намаление от 0.2%. 

Увеличението на годишна база е съответно с 3.1% при гражданското строителство и с 0.7% при 

сградното такова. „Лошите“ месеци за сградното строителство през 2019 г. са били април, май, 

октомври и ноември, декември. Тогава са отчетени спадове съответно от 0.1, 0.7, 0.5, 0.5 и 0.6%. 

Месеците от март до юни пък са лоши за гражданското. Най-голям спад е отчетен през месец март 

– с 2%, следван от юни, май и април. Тогава пониженията са били съответно с 1.5, 0.2, 0.6 и 0.1%. 

Спадове при гражданското строителство се отчитат и през август и ноември с 2.2 и 1.6%. 

economic.bg, 11 март 2020 

Вносът на ток за времето от 1 януари до 8 март тази година расте със 

107.01 процента  
Производството на електроенергия от първия ден на януари до осмия ден на месец март тази 

година е в обем от 8 710 068 MWh. Това е понижение (минус) с 11.79 % в сравнение със същия 

период на миналата година. Тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 9 874 

303 MWh. Потреблението на електроенергия все още остава под нивото на сравнявания период на 

предходната година. Така например от 1 януари до 8 март 2019 година потреблението на 

електроенергия е възлизало на 8 648 566 MWh. За същото време на настоящата 2020 г. то е в обем 

от 8 457 124 MWh, което е спад (минус) от 2.21 процента (минус 2.13 %. преди седмица). Износът 

на електроенергия все още не може да преодолее отрицателните стойности. За времето от първия 

ден на януари до осмия ден на месец март тази година се отчита спад при износа (минус) с 24.15 % 

до 1 320 962 MWh. За сравнявания период на предходната 2019 г. износът на ток е бил в обем от 

1741 659 MWh. Вносът на електроенергия за сравнявания период от 1 януари до 8 март на 

настоящата 2020 година е от порядъка на 1 068 018 MWh, което е увеличение (плюс) със 107.01 % 

спрямо същото време на миналата година. Тогава вносът на ток е бил в обем от 515 921 MWh 

(117.10 % през миналата седмица). Участието на базовите централи продължава да е отрицателно 

като за сравнявания период от началото на януари до началото на месец март то е в обем от 7 687 

210 MWh. Това е понижение (минус) с 10.64 процента, спрямо същия период на миналата година. 

Тогава участието на базовите централи е възлизало на 8 602 707 MWh. 

3e-news, 10 март 2020 

Инфлацията изяде над 2 млрд. лева от спестяванията  
Загубите, които спестяванията на българите търпят от растящите цени, възлизат на близо 2.19 

млрд. лева годишно, изчислиха експерти на Impetus Capital. При годишна инфлация 4.2% (с 

толкова е поскъпнал животът от януари 2019 до януари 2020) и при положение че лихвите по 

депозитите клонят към нулата (по данни на БНБ средната лихва е 0,57%) се получава обезценяване 

на спестяванията ни от 3.62 процента. С други думи на всеки 100 лева в банка за година губим 3.62 

лева. За отбелязване е, че въпреки ниските лихви и тръгналата нагоре инфлация депозитите на 

населението в банките продължават да растат. В края на миналата година влоговете на 

домакинствата в банките достигнаха забележителните 55,645 млрд. лева, отбелязвайки пореден 

значим годишен ръст - с 8 процента. Това е лесно за обяснение - обикновеният българин се 

страхува да търси алтернативи за средствата си, защото не познава финансовите пазари и 

борсовата търговия, а не всеки има достатъчно големи суми, за да инвестира в апартамент 

например. У нас хората влагат едва 2,4% от свободните си пари в акции и дялове на компании. За 

сравнение в Източна Европа този процент е 20% от спестяванията. Рекордьори в ЕС са 

скандинавските страни. 40% от активите на шведите и финландците са в акции или друг вид 

капиталови инвестиции, показват данните на Impetus Capital. 

Сега, 09 март 2020 

НСИ ревизира надолу растежа за 2019 
Икономиката на България е нараснала с 3,4 процента през 2019 г. и 3,1 процента през последните 

три месеца на предходната година, показват предварителните данни на Националния 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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статистически институт (НСИ). Експресните оценки сочеха за растеж от 3,5 процента през 

четвъртото тримесечие на изминалата година. През последните седмици в България се заформи 

политически скандал, чийто първоизточник бе депутатът от БСП Румен Гечев. Според него 

правителството е манипулирало данните, като не са отчетени внесени горива на стойност около 4 

млрд. лв. и реалният растеж за тримесечието е под 1 процента на годишна база, а не над 3 

процента, както институтът обяви. По-късно НСИ и агенция "Митници" обясниха, че става въпрос 

за забавено подаване на данни, свързано с нови митнически правила, валидния за целия ЕС. "От 

януари 2019 г. вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават 

два вида митнически декларации - опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване 

на двете декларации е над месец (а понякога и повече), като НСИ използва само окончателните 

данни. Това означава, че внос, осъществен например в края на май, ще бъде отчетен статистически 

окончателно през юли", казаха от НСИ. Днес председателят на НСИ Сергей Цветарски обеща 

промяна на методологията, но така и не стана ясно защо тя се прави чак сега. В сегашния случай 

разликата по вноса идвала от конкретна фирма, която била най-големият вносител на горива. В 

крайна сметка, последната оценка сочи, че икономиката на България през 2019 г. е била с размер 

118,669 млрд. лв., или €60,674 млрд. На човек от населението се падат по €8 678. 

money.bg, 06 март 2020 

Продажбите на дребно у нас с лек спад през януари 
Потребителите в еврозоната и в целия ЕС започнаха да харчат повече в началото на новата година. 

В същото време продажбите на дребно в България се понижиха за пръв път от няколко месеца 

насам, като през януари те са се свили с 0,4% спрямо декември 2019-а, когато нараснаха с 0,7 на 

сто. Това показват оповестените данните на Евростат, оповестени днес. През януари търговията на 

дребно в еврозоната е нараснала с 0,6% спрямо декември 2019-а, когато отбеляза спад с 1,1%, като 

продажбите на нехранителните стоки се повишиха с 0,4%, тези на хранителни стоки, напитки и 

тютюневи изделия, - с 0,7%, а продажбите на автомобилни горива скочиха с 1,9 на сто. На 

годишна база продажбите на дребно в еврозоната нараснаха за втори пореден месец с 1,7% при 

осреднени очаквания за по-скромно повишение с 1,1 на сто. В рамките на целия ЕС (27-те страни 

членки, изключвайки вече Великобритания) продажбите на дребно се повишиха през януари с 

0,5% спрямо декември, когато се понижиха с 1,0%, като на годишна база техният растеж се 

подобри до 2,1% от 2,0% месец по-рано. 

Монитор, 05 март 2020 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на хляб, хлебни изделия и 

други хранителни продукти", по Общо активи за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Общо активи  
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Захарен комбинат Пловдив АД Пловдив 250 702 229 763 

2 Чипита България АД Казичене 92 378 113 885 

3 Нестле България АД София 116 596 108 292 

4 Монделийз България продакшън ЕООД София 73 948 81 861 

5 Престиж 96 АД Велико Търново 65 990 73 374 

6 Алкао ЕООД Първомай 59 214 63 075 

7 Симид София ООД София 64 240 61 719 

8 Кенди ООД Банкя 47 475 57 923 

9 Симид Агро ЕООД Пловдив 55 754 54 277 

10 ЗИВ ЕООД Варна 50 828 50 502 

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

 

Оборотът на БФБ с 15% спад през 

февруари до 21 млн. лв. 
Оборотът на „Българска фондова борса“ АД отчете спад с 

14,64% на годишна база до 21 млн. лв. през февруари 2020 

г., показват данни на пазарния оператор. Това е най-

ниският оборот от юли миналата година. Оборотът през 

януари намаля с 14,69% на годишна база до 29,7 млн. лв. и 

общо за двата месеца е 50,7 млн. лв. при спад с 15% на 

годишна база. С най-голям оборот през двата месеца на 

2020 г. е ИП „Интеркапитал Маркетс“ АД с 12,05 млн. лв., 

следван от ИП „Евро-Финанс“ АД с 11 млн. лв. и ИП 

„Карол“ АД с 9,9 млн. лв. Оборотът им е при условието на 

двойно отчитане, веднъж за купувача и веднъж за 

продавача. При броя сделки в топ 3 са ИП „Карол“ АД с 

6138, ИП „Елана Трейдинг“ АД с 2931 и ИП „БенчМарк 

Финанс“ АД с 2155 трансакции. Броят сделки през 

февруари 2020 г. е 4855 и намалява с 4,07% на годишна 

база. Понижението за първите два месеца на годината е с 

5,7% до 9242 сделки. Според динамичните данни на 

Investor.bg с най-голям принос за оборота на БФБ в 

последните 3 месеца до 6 март 2019 г. е „Кепитъл Консепт 

Лимитед“ АД с 6,58 млн. лв., следвано от „Доверие 

обединен холдинг“ АД с 4,72 млн. лв. и „Болкан енд Сий 

Пропъртис“ АДСИЦ с 4,1 млн. лв. Оборотът за изминалата 

2019 г. беше едва 333,6 млн. лв., което е най-слабият 

резултат за последните 18 години. 

Монитор, 11 март 20020 

Ето кои ще са новите компоненти на 

индексите на БФБ 
Преразглеждането на базата на основните родни борсови 

индекси винаги е вълнувала инвеститорите. Ето и 

решенията, които бяха взети на проведено заседание на 

Съвета на директорите (СД) на БФБ АД от 09.03.2020 г.: 

СД изключва следните две емисии акции от базата на 

индекса SOFIX: 

4EH Еврохолд България АД-София и SKK Сирма Груп 

Холдинг АД-София и добавя следните две емисии акции в 

базата на индекса SOFIX: 5SR Стара планина Холд АД-

София и 5MH М+С хидравлик АД-Казанлък. 

Припомняме, че акцията на Стара планина холд АД влезе в SOFIX през 2009 година, а при 

ребалансирането през септември 2019 година бе извадена от индекса. Базата на SOFIX се 

изчислява по формула, която включва няколко коефициента: фрий-флоут, пазарна капитализация, 

медиана на седмичния оборот, брой сделки и средно-аритметична стойност на спреда. През 

последните 6 месеца цената на акцията се движеше в диапазона от 4,80 до 5,50 лева. С цел 

подкрепа на акцията, Съветът на директорите обяви процедура за обратно изкупуване на 

собствени акции от капитала на Стара планина холд АД. Напомняме, че през ноември миналата 

година Стара планина холд АД изкупи сто и пет хиляди броя собствени акции, представляващи 

0.5% от капитала на дружеството. 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

02 - 06 март 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 445 047.45 

Standard 1 356 795.41 

АДСИЦ 1 277 565.45 

Регулиран пазар -

общо 
3 519 640.00 

 

BGREIT: 10.02.2020 – 10.03.2020 

 

BGBX40: 10.02.2020 – 10.03.2020 

 

SOFIX: 10.02.2020 – 10.03.2020 
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По отношение базата на индекса BGBX 40, СД на БФБ изключва следните три емисии акции: 

6N3 Холдинг Нов Век АД-София; 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София и BPY Браво 

Пропърти Фонд АДСИЦ-София и добавя следните три емисии акции в базата на индекса BGBX 

40: 5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив; 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София и 6R2 

Родна Земя Холдинг АД-Добрич. 

СД на БФБ не извършва промени в базата на индекса BG REIT. Решенията за промяна в базата на 

индексите SOFIX, BGBX 40 и BG TR30 влизат в сила, считано от 23 март 2020 г. 

infostock.bg, 11 март 20020 

Панически разпродажби на БФБ след първите случаи на коронавирус в 

страната 
Първите случаи на коронавирус в България вече са факт и това предизвика панически 

разпродажби на пода на БФБ след началото на борсовата сесия. Индексът на сините чипове SOFIX 

се понижи до нова най-ниска стойност от над три години и половина, след като загуби над 25 

пункта, или 4.9% от стойността си, при изтъргуван обем след първия половин час от малко над 370 

000 лева. 

Кои бяха най-засегнатите позиции от първоначалната разпродажба? 

Най-силно засегнати сред индекса бяха акциите на Първа инвестиционна банка. Те загубиха над 

18% от стойността си, като сделка се сключи при ниво от 2.26 лева. Офертите при банката остават 

силно раздалечени - при нива 2.26 лева купува и 2.46 лева купува. Сред най-поевтинелите се 

отличиха и акциите на "Доверие - Обединен холдинг", понижили пазарната си капитализация с 

над 12%, както и на Неохим - с над 11.5%. Акциите на Алтерко се отличиха със спад от 10.8%, а на 

Българска фондова борса - с понижение от 9.7%. В списъкът на най-губещите след първия 

половин час на търговия, попаднаха и книжата на Химимпорт и Трейс груп холд, загубили 

съответно 9 и 8% от стойностите си. 

Може да се обобщи, че инвеститорите продаваха всички по-ликвидни позиции на пазара, където 

имаше по-сериозни оферти купува, без оглед на имената на компаниите, или на наскорошно 

изнесените консолидирани отчети на дружествата. 

По-слабо засегнати от разпродажбите бяха акциите на дружествата от групата на Стара планина 

Холд. Книжата на самия холдинг поевтиняха с 3.7%, при относително активна търговия и над 7 

000 изтъргувани броя. Книжата на М+С Хидравлик загубиха 2.4% в началото на борсовата сесия, а 

на Хидравлични елементи и системи само 1% от стойността си при обем от 10 000 броя. С нулева 

промяна се отличиха акциите на Индустриален Холдинг България, при обем от 15 000 броя след 

първите тридесет минути на търговия. Относително стабилни се оказаха и книжата на Фонд за 

недвижими имоти България, поевтинели с 3.9% и при доста голям обем от близо 97 000 

изтъргувани лота. 

Интересен е фактът, че в тази негативна среда и на фона на понижението на индекса SOFIX с над 

4%, единствената търгувана компания, отчитаща ръст в цената на акциите си е късия фонд върху 

индекса на сините чипове - НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX. Акциите на фонда се повишиха едва 

с 1.1%. 

infostock.bg, 09 март 20020 

 

** 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 

ВМЗ-Сопот откри нов цех за пълнене на 

боеприпаси 

Нов цех автоматично снарядяване /пълнене на 

боеприпаси/ с голям капацитет, в който са инвестирани 

близо 25 милиона лева собствени средства на 

дружеството, бе официално открит на 5 март. На 

водосвета, отслужен на площадка Иганово от Негово 

Високоблагоговейнство отец Марко Тодоров, 

присъстваха посланикът на Република Словакия 

Мануел Корчек, областният управител на Пловдивска 

област д-р Дани Каназирева, кметът на община Карлово 

д-р Емил Кабаиванов и председателят на общинския 

съвет Доньо Тодоров, кметът на Сопот Деян Дойнов, 

Любомир Плишко – председател на директорския борд 

на словашката фирма „Конструкта“ – производител на 

оборудването за новия цех и изпълнителният директор 

на фирмата Мариан Михалик, Съветът на директорите 

на ВМЗ – председателят Атанас Богданов, Трифон 

Кумчев и д-р инж. Иван Гецов, изпълнителен директор 

на държавното дружество, синдикалисти, оперативното 

ръководство на оръжейницата, работници. „Днес 

препотвърждаваме нашия стремеж към 

усъвършенстване технологичната платформа на ВМЗ и 

към подобряване условията на труд. Уверено заявявам, 

че темпът на нарастване на специалната продукция, 

която ще се произвежда в новия цех, е в пъти по-голям 

от темпа на останалата продукция на дружеството. 

economic.bg, 02 март 2020 

Вдигат нов търговски център в Горна 

Оряховица 

Нов търговски комплекс планира да изгради 

старозагорска фирма в кв. „Пролет“ в Г. Оряховица. 

Миналата седмица Общинският съвет в града даде 

„зелена светлина“ на предложението за продажба на 

поземлен имот с площ от 2059 кв. м на „Новотехпром“ 

ЕООД. Към момента в имота има отстъпени права на 

строеж на гаражи на физически лица, заради което 

имотът бе предложен за продажба с тежест. 

Дружеството е собственик на поземлен имот на ул. 

„Васил Левски“ 10, закупен миналата година. Той е 

съседен на въпросния парцел, като идеята е двата 

терена да бъдат обединени за изграждането на 

търговския комплекс, който ще е с обща площ от 4000 

кв. м. Според проекта към него ще има паркоместа и 

подземен паркинг. Очаква се в комплекса да „влязат“ 

четири големи търсовки вериги – dm, Jusk, T-Market и 

полската дискаунт верига Pepco. 

Янтра, 06 март 2020 

Само един кандидат иска да 

прави пешеходния надлез 

Само един кандидат е подал 

документи за изграждане на 

пешеходния надлез над улица 

“Магистрална” във В. Търново. 

Това е ДЗЗД “Планекс”, като 

партньори в обединението са 

“Планекс Инфраструктура” ЕООД 

и “Планекс Бургас” ООД. 

Обществената поръчка бе обявена 

в края на миналата година, като в 

нея са включени още четири 

обособени позиции. 

Янтра, 11 март 2020 

Във Велико Търново ще 

произвеждат плат за предпазни 

медицински облекла 

Фабрика за нетъкан текстил във 

Велико Търново ще произвежда 

плат за изработката на защитни 

медицински облекла срещу 

коронавируса у нас. Това е една от 

мерките, които държавата 

предприема като ограничаване на 

заразата от COVID-19 в България. 

За целта вече са осигурени 

средства за заявяване на 

необходимите метри плат, които 

здравното министерство ще 

преведе на производителя. 

Борба, 10 март 2020 

Хотел "Рила" в столицата може 

да направи място на жилищна 

сграда 

Хотел "Рила" в центъра на София 

скоро може да бъде съборен, а на 

негово място да се появи жилищна 

сграда. Процедурата все още е в 

начална фаза и трябва да получи 

одобрение от Столична община. За 

намерението на компанията 

съобщи преди две седмици Трайчо 

Трайков, кмет на район "Средец". 

money.bg, 05 март 2020 
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Вдигат нов търговски център в Горна Оряховица 

Нов търговски комплекс планира да изгради старозагорска фирма в кв. „Пролет“ в Г. Оряховица. 

Миналата седмица Общинският съвет в града даде „зелена светлина“ на предложението за 

продажба на поземлен имот с площ от 2059 кв. м на „Новотехпром“ ЕООД. Към момента в имота 

има отстъпени права на строеж на гаражи на физически лица, заради което имотът бе предложен 

за продажба с тежест. Дружеството е собственик на поземлен имот на ул. „Васил Левски“ 10, 

закупен миналата година. Той е съседен на въпросния парцел, като идеята е двата терена да бъдат 

обединени за изграждането на търговския комплекс, който ще е с обща площ от 4000 кв. м. Според 

проекта към него ще има паркоместа и подземен паркинг. Очаква се в комплекса да „влязат“ 

четири големи търсовки вериги – dm, Jusk, T-Market и полската дискаунт верига Pepco. 

Янтра, 06 март 2020 

"Фантастико" инвестира 51 млн. лева в нови магазини през 2020 г. 

Веригата "Фантастико" ще инвестира около 51 млн. лева в нови магазии през 2020 г. Преди дни 

беше открит нов обект в кв. "Манастирски ливади" в София, в който инвестицията е 13 700 000 

лева без ДДС. През лятото ще бъде открит нов модерен супермаркет в Банкя, а веригата работи и 

по мащабен проект за супермаркет в Перник, който трябва да отвори врати в началото на 

следващата година. За тези 3 търговски обекта инвестицията ще е за около 51 млн. лв. Предстоят 

основни ремонти на супермаркетите в Кюстендил и в SkyCity Mall в кв. „Гео Милев“ в София, 

обяви новият изпълнителен директор на компанията Светослав Гаврилов. Той поема поста след 22 

години работа за компанията, като започва от най-ниското ниво в йерархията. В момента 

търговската верига има 42 супермаркета, като в повечето случаи компанията държи да е 

собственик и на земята, върху която са разположени обектите. Компанията има и над 3000 

служители. 

Янтра, 06 март 2020 

Colliers: IT секторът предпочита офиси в периферията на София 

Зоните по бул. „Цариградско шосе“, Бизнес Парк София и кв. „Хладилника“ са сред най-

атрактивните в столицата Традиционно и през 2019 г. интересът към сделките с офис площи в 

столицата е най-голям от компании в секторите IT и аутсординг (55%), както и професионални 

услуги (21%), показва анализ на консултантската компания Colliers. От него се вижда още, че 

компаниите, които предлагат професионални услуги предпочитат офисите им да се намират в 

центъра на София, докато IT и аутсорсинг фирмите – в периферията на столицата. По данни от 

последния доклад на Colliers за пазара на офис площи, трите най-динамично развиващи се зони 

през 2019 г. са районите около 7-11 км на бул. „Цариградско шосе“, Бизнес Парк София и кв. 

„Хладилника“. Доказателство за това е нарастващият им съвкупен дял от целия пазар, който се е 

удвоил от 2017 г. и през 2019 г. е достигнал 35% от общия обем в столицата. Интересът на 

инвеститорите и строителите също е насочен към тези зони, за което свидетелства фактът, че 71% 

от сградите в строеж са съсредоточени в тях. 

economic.bg, 05 март 2020 
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АНАЛИЗИ 

Южните квартали изместват центъра на София за покупка на луксозно 

жилище 

Новозавършени, големи жилища с няколко спални и гаражи привличат вниманието на 

купувачите на луксозни имоти през последната година, показват данните на компанията за 

луксозни имоти Unique Estates 

Компанията за луксозни имоти Unique Estates представи своя годишен анализ на пазара на 

недвижими имоти в България за изминалата 2019 година. Сред очертаните тенденции и прогнози 

са: 

 Търсенето се ориентира към нови, обзаведени апартаменти над 200 кв. м, с 3-4 спални и 

няколко гаража 

 Делът на сделките с отстъпка през 2019 г. намалява, показват данните на Unique Estates 

Обзор 

Новозавършени, големи жилища с няколко спални и гаражи привличат вниманието на купувачите 

на луксозни имоти през последната година, показват данните на компанията за луксозни имоти 

Unique Estates. Според тях една от основните групи клиенти на пазара – семействата с деца, 

проявяват нарастващ интерес към новите квартали в южните части на София, като Манастирски 

ливади и Кръстова вада. Интересът към центъра се запазва основно при сделките за инвестиция и 

при търсенето на по-малки имоти.  

През изминалите 12 месеца пазарът регистрира растяща активност за покупки и наем, съпроводена 

с успокояване на цените и намаляващ дял на сделките с отстъпка. Това показва, че офертните нива 

вече са близо до реалните цени на пазара. Предвид стабилното търсене, очакванията са 

активността в сегмента на луксозните имоти да остане висока и през 2020 г.  

Ключови показатели  

 Ръст на БВП (Q4 2019) 3.5% 

 Безработица (Q4 2019) 4.1% 

 Инфлация (декември 2019) 0.9% 

 Годишна промяна на сградното строителство (декември 2019)11.9% 

 Годишен ръст в цените на жилищата - София (2019) 7% 

 Лихви по жилищни кредити в евро 3.07% 

 Лихви по жилищни кредити в лева 3.6% 

Търсене и предлагане 

През последните месеци се увеличава търсенето на завършени и обзаведени апартаменти с площ 

от 200-250 кв. м и два-три гаража. Предлагане на подобни имоти има основно в бързо развиващите 

се локации с ново строителство, като Кръстова вада, части от Манастирски ливади, Камбаните. По 

тази причина тези квартали са в полезрението на клиентите, показват данните на Unique Estates. 

“Търсенето на такива имоти идва основно от семейства с деца, които решават жилищни нужди. 

Част от тях първоначално тръгват с нагласата да купят къща, но впоследствие решават, че голям 

апартамент отговаря повече на очакванията им като инфраструктура, достъпност, места за 

паркиране“, обобщи Светослава Георгиева, оперативен директор на Unique Estates. 

Според нея се наблюдава трайно завръщане на клиентите в сегмента на големите жилища, като 

купувачите са основно семейни двойки на възраст 35-45 години с три или повече деца. Близостта 

до частни училища и детски градини също предопределя избора на локация. Продавачите са най-

често хора над 50 години, чиито деца са пораснали и излезли от дома. С това отпада и нуждата от 

голяма площ и те се местят в по-малък имот.  
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От компанията дават пример със сделка от края на 2019 г. за просторен апартамент в квартал 

Бояна на последните два етажа на малка жилищна кооперация. Жилището е с площ от малко над 

500 кв. м, с 4 гаража и огромна тераса, създаваща усещането за къща.  

Търсенето на луксозно ново строителство доведе до осезаем ръст на сделките в южните райони на 

София и кварталите по Витошката яка през 2019 г. спрямо година по-рано.  

Статистиката на Unique Estates показва повече продажби в Лозенец, Кръстова вада, Манастирски 

ливади, Боянa. В тези квартали се търсят завършени и обзаведени апартаменти с гледка към 

Витоша. Появата на висок клас комплекси в напреднал етап на строителство или с разрешение за 

ползване през последната година също допринесе за покачването на броя на сделките. Ценовите 

нива са в диапазона между 150 000 евро и 400 000 евро. 

При покупките на семейно жилище центърът отстъпва като предпочитано място заради силно 

ограниченото предлагане на ново строителство, недобре поддържаните общи части и липсата на 

гаражи към много сгради. В много случаи входовете са в много лошо състояние или на жилището 

му липсват височина на таваните и гледка. Основната група купувачи в този район са хора, които 

търсят имот за инвестиция или отдаване през платформите за краткосрочни наеми.   

В най-престижния район, около Докторски паметник, предлагането е силно ограничено, но това не 

доведе до ръст, а по-скоро до задържане на цените през 2019 г. Това е индикация, че те са 

достигнали пределни нива и дори да нарастват, ще е с много ниско темпо.  

Цени 

Като цяло, данните на Unique Estates показват ръст на продажбите в по-ниския и средния сегмент 

на пазара на луксозни имоти, които обхващат къщи и апартаменти съответно до 300 000 евро и до 

500 000 евро.  

През 2019 г. пазарът отбеляза нормализиране на офертните цени, след като година по-рано за 

продажба се предлагаха голям брой надценени имоти. 

Общо през годината цените на луксозните апартаменти намаляха средно със 7%, основно заради 

спад в централната част на София. По-осезаемо покачване на продажните нива се наблюдаваше в 

жк „Младост“ и квартали като Лозенец, Манастирски ливади, Кръстова вада, Симеоново.   

На фона на ръста на сделките и нормализирането на ценовите нива през 2019 г., делът на 

продажбите с отстъпка от офертната цена се понижава. По данни на Unique Estates те са 

отбелязали спад до 66% от общите продажби в сравнение с 68% година по-рано. Наблюдава се лек 

ръст на средните отстъпки от 7.1% на 7.9%.  

Наемен пазар 

С покачване от 19% на сделките за наем спрямо 2018 г. пазарът на луксозни имоти отбеляза 

висока активност през изминалата година. Най-силно е търсенето в най-високия ценови сегмент – 

над 1000 евро месечен наем, и в ниския. В средния ценови клас апартаменти – с между 500 и 1000 

евро месечен наем, търсенето е значително по-слабо за сметка на силното предлагане. Една от 

причините за ръста на офертите е преориентирането на много собственици от краткосрочни към 

дългосрочни наеми, отбелязват от Unique Estates.  

Наемните цени се запазват почти без промяна в сравнение с година назад, като средните нива за 

София са 8 евро/кв. м. Най-високи нива запазват Докторски паметник, Център и елитните 

квартали, като Изток, Лозенец, Иван Вазов. Остава силно търсенето на апартаменти и къщи под 

наем в затворени комплекси в София. 

economic.bg, 10 март 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ОБУЧЕНИЕ „ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ. СТРУКТУРИРАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО“ 

КОГА: 20 март 2020, 09:00 - 17:00ч. 

КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1 

 ОБУЧЕНИЕ „РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ПО 

ЗМИП. НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА, ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ОСНОВНИ 

РИСКОВИ ФАКТОРИ“ 

КОГА: 20 март 2020, 09:30 - 17:29 ч. 

КЪДЕ: хотел Хемус, София 

 ИЗЛОЖЕНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ (SMART CITIES)“ 

КОГА: 7 - 9 април 2020, 10:00 - 17:30 ч. 

КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147 

 ОБУЧЕНИЕ „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА“ 

КОГА: 10 април 2020, 09:30 - 17:30ч. 

КЪДЕ: хотел Хемус, София 

 ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАБОТАТА“ 

КОГА: 8 май 2020, 09:00 - 17:00ч. 

КЪДЕ: Учебна зала Алфа Куолити, ет.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27 

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 

КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00ч. 

КЪДЕ: София 
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