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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 
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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

БСК предлага да се забрани запорът и на 

фирмени сметки при извънредно 

положение  

Българската стопанска камара (БСК) изпрати становище 

във връзка със Закона за извънредното положение, внесен 

от ГЕРБ в парламента. Бизнес организацията подкрепя 

всички мерки на Министерския съвет, свързани със 

справяне с последствията от пандемията от COVID-19. От 

БСК не са напълно съгласни с няколко точки от новия 

закон и предлагат те да бъдат променени. На първо място, 

че забрана за запор на сметки при извънредно положение 

трябва да има и за юридическите лица, а не само за 

физическите, както е записано в сегашните текстове на 

закона. Според тях при извънредно положение се спира 

налагането на запори на банкови сметки на физически 

лица, както и на запори върху трудови възнаграждения и 

пенсии. Забранява се и извършването на описи на 

движими и недвижими вещи на физически лица. 

econ.bg, 17 март 2020 

Новият собственик на старата 

"Електроника"  

Тихо и незабележимо в края на миналата година старите 

сгради на някогашния завод "Електроника" и земята под 

тях смениха собственика си в израелско-френска сделка за 

около 26 млн. лева. През 70-те години на миналия век 

заводът на бул. "Шипченски проход" 63 в София е от най-

големите производители на електронни калкулатори в 

Европа и сред символите на технопрогрес в България. От 

петнадесетина години насам сградите представляваха 

ценност предимно за бизнеса с недвижими имоти. С 

продажбата "БСР София", компания на Edmond de 

Rothschild, окончателно свежда мащабния си проект 

"София едно" за офиси и жилища на терена на завода, 

обявен през 2009 г., до първия му етап - двете нови офис 

сгради от комплекса BSR Sofia One, които си запазва. А 

купувачът "Бернард инвестмънтс" - компания с френски 

капитали, взима старите сгради и така разширява 

портфолиото си от пет офис сгради в източната част на 

София, като твърди, че засега няма конкретни планове за 

терена и постройките на него. По информация от 

наематели в сградите предстоят подобрения. През ноември 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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"БСР София" продава на "Белгравия инвестмънтс" терен от 22.7 дка на бул. "Шипченски проход" 

63 за 12.059 млн. лева, а прилежащите му сгради - за 13.691 млн. лева.  

Капитал, 17 март 2020 

"Станилов" без Станилов  

Четвърт век след като създава строителната си компания, Георги Станилов я продава. Причината 

не е официално обявена, но в сектора виждат комбинация от смяната на поколението начело на 

дружеството (синът и дъщерята са поели управлението) и два големи проекта - в Ливан и за 

язовир. Това, което със сигурност се знае, е че компанията не успява да се разплаща, има 

процедура по фалит и от няколко седмици нов собственик. Формално новият съдружник в 

"Станилов" е "Хидрострой Сестримо", но в сектора няколко източника назовават друг средно 

голям български строител - Юлиан Инджов и неговата компания "Иса 2000". От офиса на Инджов 

отричат да са придобили компанията, а водят преговори с кредитори за придобиване на 

вземанията и обезпеченията им. Станилов потвърди сделката, но не пожела да коментира темата 

повече. Непосредственият резултат е, че една от средно големите български строителни компании, 

специализирана в язовири и тунели, къса със създателя си и се смалява, но с покупката й секторът 

като цяло се консолидира.  

Капитал, 17 март 2020 

Кредитор продава активи на "Спарки Елтос" 

Странно занятие е предприемачеството. Може да ти донесе слава, пари и почести, но също така и 

да те сгромоляса, ако започнеш по-рано дадено начинание - преди да му е дошло времето или ако 

закъснееш при развитието му. През последните години производителят на електрически 

инструменти "Спарки Елтос" АД пострада силно от кризата на международните пазари и от срива 

в строителния бранш, който се отрази на търсенето на електроинструменти. Компанията изгради с 

банков заем производствена линия за нова гама акумулаторни електроинструменти с литиево-

йонни батерии като ползва банков кредит за 10 млн. евро. "Спарки Елтос" обаче не успя да се 

възползва от някои благоприятни тенденции в сектора, които показваха, че пазарният дял на Li-ion 

безжичните инструменти нараства от 2010 г. насам поради по-високата издръжливост на 

батериите и по-добрите им технически характеристики. Производителят на електрически 

инструменти "Спарки Елтос" АД спази традицията, оформила се през последните години, като 

отново е на загуба. В края на четвъртото тримесечие на миналата година тя расте до 9.22 млн. лв. 

при 9.80 млн. за същия период на 2018-а. Това показват числата от междинния счетоводен отчет 

на дружеството. 

Банкеръ, 15 март 2020 

Продават два етажа от “Панорамата” в Г. Оряховица 

Два етажа от емблематичната сграда “Панорамата” в Г. Оряховица са обявени за продажба. Търгът 

е насрочен за края на март от синдика на “Янтрекс прима – 94” ЕООД, собственик на имота. За 

продажба са пуснати девети и десети етаж, които са с по 390 кв. м площ и включват офиси и 

сервизни помещения. Началната цена за деветия етаж е 45 700 лв., а за десетия е 55 900 лв., като 

предложенията на кандидат-купувачите ще се приемат до 24 март. Отварянето на офертите е 

насрочено за следващия ден. Миналата година бяха обявени за продажба общо пет етажа от 

сградата, като три от тях – шести, седми и осми, бяха продадени още от първия път. За останалите 

два не се намери купувач и за това беше насрочена нова дата в информационната система на 

обявените фирми в несъстоятелност към Министерство на правосъдието. Обявените в момента 

цени са доста по-ниски от посочените при предишния опит за продажба. “Янтрекс прима – 94” 

притежава и други имоти в община Г. Оряховица, предимно в Първомайци, където беше 

основната ? дейност. През 2019 г. фирмата официално беше обявена в ликвидация и беше 

назначен синдик, който насрочи продажба на имуществото. 

Янтра, 13 март 2020 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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„Евроманган" вече е пред фалит  

Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност „Евроманган“ ЕАД с начална дата 26 юли 

2016 г. и обяви производство по несъстоятелност на една от най-големите манганови мини в света. 

На дружеството, което експлоатира рудника край балчишкото село Църква, е наложена обща 

възбрана и запор върху имуществото. Назначен е временен синдик, а първото събрание на 

кредиторите е насрочено за 14 април. Производството по несъстоятелност е образувано по искове 

на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда заради неизплатени заплати на миньорите и 

на „Енерго Про Продажби“ АД за неиздължени сметки за ток. Според съдебно-икономическите 

експертизи концесионерът на мангановата мина дължи 375 515 лв. за трудови възнаграждения на 

работниците, 195 572 лв. за електроенергия, а задълженията към държавата към 23 декември 2019 

г. надхвърлят 5, 656 млн. лв. Вещите лица посочват, че общият размер на краткосрочните 

задължения към всички кредитори на дружеството възлиза на 18 971 000 лева. Според 

магистратите дружеството не е в състояние да погаси задълженията си без да бъдат накърнени 

интересите на кредиторите. Освен това финансовите му затруднения не са временни, а трайни. 

Имуществото на длъжника не е достатъчно, за да покрие задълженията му. Съдът посочва, че 

дружеството не може да извършва дейност, тъй като не разполага със собствени ресурси, има 

големи дългове към доставчици и клиенти, а последващата му дейност ще е вредна за всички, с 

които ще влезе в договорни отношения. 

actualno.com, 17 март 2020 

Втора хазартна компания на Божков - "Евробет", поиска фалит  

Втора хазартна компания, свързана с Васил Божков - "Евробет", е поискала от съда да бъде 

обявена в несъстоятелност. Молбата е до Софийския градски съд и е от 6 март. Всички сметки на 

дружеството са запорирани по искане на НАП, а държавата в лицето на Държавната комисия по 

хазарта си търси близо 75 млн. лв. Искане за обявяване в несъстоятелност към съда е отправило и 

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

лотария". На 4 март съдът е одобрил молбата и е назначил временен синдик. Дружеството има 

около 300 млн. лв. задължения към държавата. Преди два месеца стана известно, че лотариите на 

Божков, както и офлайн букмейкърът му "Еврофутбол" са плащали по-ниска такса на държавата, 

тълкувайки различно закона. Заради това нарушение се стигна и до промяната, с която частните 

лотарии бяха забранени. "Евробет" има шест лиценза, като единият от тях беше за организиране на 

лотария с талончета - "Лотария България", която обаче беше с много малък дял на пазара. 

Останалите са за онлайн залози, казино, лото игри и числови игри. От писмото на дружеството до 

съда става ясно, че всички негови сметки са запорирани по искане на данъчните, както и че има 

издадени три акта от Комисията по хазарта за установяване на публични държавни вземания в 

размер на 75 млн. лв., които са били обжалвани. 

Капитал, 13 март 2020 

Мегасделка в Пловдив: Бозуков изтъргува къмпинга на 4-ти километър 

Бившият култов къмпинг на „Балкантурист“ - „Горски кът“ на 4-ти километър, придобит от 

приватизатора на хотел „Лайпциг“ Радослав Бозуков, вече е в активите на фирма на братята 

Александър и Иван Асенови, по-известни с компанията си „Хъс“ ООД. Имотът е придобит 

миналия месец чрез учреденото през март 2019 г. „Магнолия Форест“ ООД. Освен Асенови 

съдружник и управител в него е Симеон Пищалов. „Горски кът“, който отдавна е преименуван на 

"Комплекс 4-ти километър“, е собственост на „Тракия Турс“ АД, със съдружници Радослав 

Бозуков, Милен Бозуков и Иванка Бозукова. Имотът е придобит по давностно владение, видно от 

нотариален акт, издаден през 2014 г. и парафиран при нотариус Бистра Тонева. Имотът е с 

административен адрес: „Отдих и култура - север“, ул. „Пазарджишко шосе“, с площ 71 957 кв.м, с 

трайно предназначение на територията ?- урбанизирана, начин на трайно ползване - за къмпинг, 

мотел. 

Марица, 13 март 2020 

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


 

 

 

стр. 4 от 12 

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

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

Брой 11 (398) / 19 март 2020 Камара на професионалните оценители 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

България е втора в ЕС по ръст на разходите 

за труд в края на 2019 г.  
България е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по ръст 

на разходите за труд за отработен час през последното 

тримесечие на 2019 г., показват данните на европейската 

статистическа служба Евростат. Разходите за труд у нас за 

периода се увеличават с 11,9% - с 1,8 процентни пункта 

повече спрямо предходното тримесечие и с повече от два 

пъти над ръста за последното тримесечие на 2018 г., 

показва европейската статистика. Т.нар. „други разходи“, в 

които влизат осигуровки, отпуски, болнични, обезщетения 

и т.н., продължават да растат по-бързо, отколкото 

заплатите. През последните три месеца на миналата година 

те се увеличават с почти 13%, докато ръстът на разходите 

за заплати е 11,7%. Единствено в Румъния се отчитат по-

високи разходи за труд през последното тримесечие на 

2019 г. - 12% общо, 12,1% за заплати и 11,2% за други 

разходи. Най-нисък ръст е отчетен в Люксембург – 0,4% и 

за трите показателя. Средно за ЕС разходите за труд за 

отработен час се увеличават с 2,7% през последното 

тримесечие на миналата година, а за държавите от 

еврозоната – с 2,4%, като темповете на ръст се забавят в 

сравнение с предходното тримесечие. Най-бързо в ЕС 

растат разходите за труд за отработен час в индустрията и 

сектора на услугите. В България лидер по ръст е 

строителството с 14,5%, следва секторът на услугите с 

11,5%, вероятно подкрепян от ИТ и ВРО дейностите. В 

индустрията увеличението достига 10,5%. 

investor.bg, 18 март 2020 

Безработицата през 2019 е била 4,2%  
През 2019 г. безработните са 142.8 хил., от които 82.3 хил. 

са мъже и 60.5 хил. - жени, съобщи Националният 

статистически институт. В сравнение с 2018 г. броят на 

безработните хора намалява със 17.6 на сто. Коефициентът 

на безработица намалява с един процентен пункт в 

сравнение с 2018 г. и достига 4.2 на сто. За същия период 

коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.2 

процентни пункта, а този при жените - с 0.8 процентни 

пункта, като достига съответно 4.5 и 3.9 на сто. През 2019 г. 

икономически активните хора на възраст 15 - 64 навършени 

години са 3 276.4 хил. или 73.2 на сто от населението на 

същата възраст. Общият брой на заетите e 3 233.1 хил. или 

54.2 на сто от населението на 15 и повече навършени 

години. От тях 1 732.1 хил. (53.6 на сто) са мъже и 1 501.1 

хил. (46.4 на сто) са жени. Заетите лица на възраст 15 - 64 

навършени години са 3 136.3 хиляди. Коефициентът на 

заетост за населението в същата възрастова група е 70.1 на 

сто, съответно 74.1 на сто за мъжете и 66 на сто за жените. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 

навършени години е 75 на сто или с 2.6 процентни пункта 

18.03.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.78094 BGN 

1 GBP = 2.15345 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: 6.2%, фев 2020 
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по-висок в сравнение с 2018 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група 

се увеличава с 2.8 процентни пункта, а при жените - с 2.4 процентни пункта, като достига 

съответно 79.3 и 70.7 на сто. Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени 

години достига 64.4 на сто (69.2 на сто за мъжете и 59.9 на сто за жените). В сравнение с 2018 г. 

той нараства с 3.7 процентни пункта - с 3.8 процентни пункта при мъжете и с 3.5 процентни 

пункта при жените. 

БНР, 16 март 2020 

Забавяне на годишната инфлация в България през февруари до 3,7%  
През февруари 2020 година месечната инфлация в България нарасна с едва 0,1%, докато 

годишната инфлация се забави до 3,7%, показват данни на Националния статистически институт 

(НСИ). Индексът на потребителските цени (CPI) нараства през февруари с 0,1% спрямо 

предходния месец, когато скочи с 0,9% (най-солиден месечен ръст на инфлацията в нашата страна 

от началото на 2017-а година). На годишна база потребителската инфлация се забави до 3,7%, след 

като през януари тя нарасна с 4,2%, достигайки най-високо ниво от февруари 2013-а година. 

Средногодишната инфлация за периода март 2019 - февруари 2020 година нараства с 3,2% спрямо 

периода март 2018 - февруари 2019 година. През февруари увеличение с 0,6% спрямо предходния 

месец регистрират цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки, докато цените 

на алкохолните напитки и на тютюневите изделия остават непроменени, а тези за облекло и 

обувки намаляват с 2,0 на сто. 

БНР, 16 март 2020 

България е девета в ЕС по ръст на БВП  
Ръстът на брутния вътрешен продукт в България през последното тримесечие на 2019 г. спрямо 

година по-рано нарежда страната на девето място в ЕС. Ръстът на тримесечна база, т.е. спрямо 

предходното тримесечие, я нарежда на осмо място, показват данните на Евростат, разпространени 

във вторник. Този резултат обаче е отчетен на фона на най-слабия растеж, регистриран в ЕС и в 

еврозоната от 7 години насам, показват данните. Ръстът на БВП в България, който отчита 

Евростат, съвпада с коригираните от НСИ данни - 0,8% спрямо третото тримесечие на 2019 г. и 

3,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. Със своя ръст от 3,1% България е изпреварена от 8 

държави. Това са Ирландия, която отбелязва най-силен ръст - 6,3%, следвана от Унгария с 4,6%, 

Малта - 4,3%, Румъния - 4,2%, Естония - 4%, Литва с 3,8%, Полша с 3,7% и Кипър с 3,2%. Липсват 

обаче данни за Люксембург, а данните за Великобритания след Брекзит вече се дават от Евростат 

отделно, но годишният ръст на БВП в Обединеното кралство е 1,1%. 

24 часа, 11 март 2020 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на мляко и млечни 

продукти", по Общо приходи за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Общо приходи  
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Милки Груп Био ЕАД София 190 116 177 281 

2 Обединена млечна компания ЕАД Пловдив 81 844 84 355 

3 Тирбул ЕАД Сливен 71 741 73 783 

4 Фронери България ЕООД София 44 330 55 536 

5 Кремио ЕАД София 49 965 55 500 

6 Димитър Маджаров - 2 ЕООД Пловдив 51 124 53 015 

7 Шрайбер Фуудс България ЕООД София 47 190 45 538 

8 Меггле България ЕООД Шумен 30 979 32 955 

9 Елви ООД Велковци - Гб 27 325 28 562 

10 Ем Джей Дериз ЕООД София 21 291 27 434 

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


 

 

 

стр. 6 от 12 

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

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

Брой 11 (398) / 19 март 2020 Камара на професионалните оценители 

 

БОРСОВИ НОВИНИ 

 

SOFIX се срина до най-ниско ниво от 

август 2016 г. 
Водещият борсов индекс SOFIX се срина до най-ниско 

ниво от август 2016 г. Бенчмаркът отбеляза спад от 7,58% в 

днешната сесия на фона на пандемията с коронавируса 

Covid-19. Увеличават се и случаите в България – днес от 

националния кризисен щаб обявиха още 9 случая, всички 

от които са в София. Широкият индекс BGBX40 изтри 

6,59% от стойността си, а равнопретегленият BGTR30 – 

5,2%. Индексът на дружествата със специална 

инвестиционна цел BGREIT отчете най-малък спад – 

1,48%. Днес се сключиха 1 278 сделки с 63 емисии акции и 

оборот в размер на 2,487 млн. лева. Днес Българска 

фондова борса призова клиентите и членовете си да 

използват всички възможности за електронна комуникация 

с институцията и да изпращат документи, подписани с 

електронен подпис, по имейл. Днес Българската асоциация 

на заведенията изпрати писмо с искания за обсъждане на 

подкрепа от държавата заради загубите предвид мерките за 

ограничаване разпространението на вируса. Бизнесът иска 

отсрочка за плащането на данъци и осигуровки, както и 

наеми и кредити, данъчни облекчения, помощ за 

доплащане на заплатите на персонала. Бизнесът 

предупреждава за висок риск от масови фалити и верижна 

реакция със сериозни социални последици заради загубата 

на препитание от хилядите заети в бранша. 

investor.bg, 12 март 20020 

БФБ отказа да спре търговията с книжата 

на „Монбат“ 
Съветът на директорите на БФБ АД счита, че не са налице 

основания за вземане на решение за спиране на търговията 

с емисиите акции и облигации, издадени от „Монбат“ АД. 

Решението е във връзка с подадено заявление от „Монбат“ 

АД-София с искане за спиране на търговията във връзка с 

Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за 

обявяване на извънредно положение в страната, съобщи 

пазарния оператор. Ако това е за повече от 15 минути, 

както стана в САЩ, може да доведе до сериозни проблеми 

за акционерите и облигационерите на „Монбат“ АД, 

каквито са договорни фондове и пенсионни фондове. Проблемът е, че няма да има ясна цена, а 

тези фондове трябва да се оценяват всеки ден. Така ако някой си изтегли парите от тях, може да е 

на нереална цена. В миналото така стана при депозитите в КТБ. Отначало фондовете ги оценяваха 

изцяло и реално бяха източени с обратни изкупувания. След това се оказа, че тези пари са се 

изпарили, което доведе до големи загуби за вложителите, които не си бяха изтеглили парите 

веднага от договорните фондове с големи депозити в КТБ. Затова ако търговията с акциите и 

облигациите на „Монбат“ АД бъде спряна, фондовете няма да знаят как да ги оценяват и как да 

защитят вложителите си. 

investor.bg, 17 март 20020 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

09 - 13 март 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 4 209 628.66 

Standard 3 008 675.41 

АДСИЦ 2 805 821.89 

Регулиран пазар -

общо 
11 193 438.39 

 

BGREIT: 17.02.2020 – 17.03.2020 

 

BGBX40: 17.02.2020 – 17.03.2020 

 

SOFIX: 17.02.2020 – 17.03.2020 
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БФБ увеличава с 30% ценовия диапазон за прекъсване на търговията 
Българската фондова борса обяви в понеделник, че ценовите диапaзони, които предизвикват 

прекъсвания на търговията за нестабилност, се разширяват с 30 на сто. Мярката е приложена в 

съответствие с чл. 55, ал. 10 от част IV към правилника на борсата, който гласи, че в рамките на 

максимум една търговска сесия диапазоните по предходните алинеи могат да бъдат допълнително 

разширени с 30 на сто. Това се парви в случай на извънредни ситуации, породени от събития или 

обстоятелства със съществено значение за международните финансови пазари и имащи отношение 

към пазарите на БФБ. Като причина от фондовата борса посочват и високата волатилност на 

световните пазари. По-рано днес от БФБ съобщиха, че фондовата борса работи нормално в 

условия на извънредно положение. „Въпреки че досега бизнесът ни не е повлиян критично, ние 

продължаваме да следим ситуацията в страната и по целия свят и сме внедрили план за 

превантивна реакция, който е в съответствие с индустриалните стандарти и регулаторните 

изисквания“, се казва в съобщение на сайта на борсата. Оттам уверяват, че към настоящия момент 

търговските сесии няма да бъдат спирани. 

investor.bg, 16 март 20020 

БФБ увеличава с 30% ценовия диапазон за прекъсване на търговията 
Българската фондова борса обяви, че ценовите диапaзони, които предизвикват прекъсвания на 

търговията за нестабилност, се разширяват с 30 на сто. Мярката е приложена в съответствие с чл. 

55, ал. 10 от част IV към правилника на борсата, който гласи, че в рамките на максимум една 

търговска сесия диапазоните по предходните алинеи могат да бъдат допълнително разширени с 30 

на сто. Това се парви в случай на извънредни ситуации, породени от събития или обстоятелства 

със съществено значение за международните финансови пазари и имащи отношение към пазарите 

на БФБ. Като причина от фондовата борса посочват и високата волатилност на световните пазари. 

БФБ съобщиха, че фондовата борса работи нормално в условия на извънредно положение. 

„Въпреки че досега бизнесът ни не е повлиян критично, ние продължаваме да следим ситуацията в 

страната и по целия свят и сме внедрили план за превантивна реакция, който е в съответствие с 

индустриалните стандарти и регулаторните изисквания“, се казва в съобщение на сайта на борсата. 

Оттам уверяват, че към настоящия момент търговските сесии няма да бъдат спирани. 

investor.bg, 16 март 20020 

Има един актив на БФБ, който се облагодетелства от срива на пазара 
Има един актив на БФБ, който се облагодетелства от срива на пазара В среда на изключително 

понижение на пода на родния капиталов пазар, съпоставимо единствено със случващото се през 

2008-ма година, има един актив, който се облагодетелства от това. Ще подскажа малко - той е 

относително нов... Създаден и пуснат в може би възможно най-добрия момент. Сетихте ли се кой е 

той? Да... точно така - става въпрос за късия фонд върху SOFIX - НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX. 

Пуснат през февруари със стартова цена от 1 лев, днес цената на акциите на фонда са при нива от 

близо 1.27 лева, или повишение от 27%. При това за около месец! Може би по-интересното обаче е 

дали късият фонд напълно е проследил понижението на индекса на сините чипове, върху който е 

базиран? Справка сочи, че от 15-ти януари до момента SOFIX се е понижил с 27.9%. Или 

проследяването на спада е доста точно. Може би като много по-голям проблем пред бъдещите 

инвеститори във фонда ще се яви проблемът с ликвидността. Един проблем, който е до болка 

познат на участниците на родния капиталов пазар. Но той важи с пълна сила и тук!  

infostock.bg, 16 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. 

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

Payhawk получи инвестиция от 6 

млн. лв.  

Българският стартъп Payhawk, основан през 2018 

г., получи 6 млн. лв. инвестиция, съобщиха от 

компанията. Вторият сийд рунд бе воден от 

западноевропейския фонд Earlybird Digital East 

Fund. В него участват още Берлинският фонд 

TinyVC, както и водещи експерти от финансовия 

сектор като Марк Антипоф, бивш търговски 

директор на VISA Европа, и Кийт Робинсън, 

директор стратегическо развитие в Sage. Payhawk 

ще използва средствата да засили присъствието си 

на немския пазар, след като наскоро откри офис в 

Берлин, казват още оттам. Самата компания 

създаде уникална платформа, която позволява на 

финансовите директори и бизнес управленците да 

контролират целия разходен процес от едно 

място: от заявяване на средства през захранване 

на корпоративните карти, плащане и събиране на 

платежни документи до осчетоводяване в 

счетоводен софтуер и генериране на отчети в 

реално време. Към момента Payhawk обслужва 

над 1 000 клиента в 14 европейски държави. 

Стартирала в София, България, компанията 

планира през пролетта да изгради търговски офис 

в Берлин, от където да засили присъствието си на 

немския пазар. Финансовата инфраструктура в 

Германия е особено благодатна и позволява на 

Payhawk, посредством Европейската директива 

PSD2, да се интегрира с над 3 000 местни банки. 
money.bg, 18 март 2020 

"Булгартрансгаз" ще проучва 

интереса за допълнителен пренос на 

газ към Сърбия  

Държавният газов оператор "Булгартрансгаз" 

започва пазарно проучване за потенциален 

интерес за пренос на природен газ в посока от 

България към Сърбия. Става дума за останалия 

свободен капацитет по газопроовда, който е 

продължение на "Турски поток" през страната и 

преди година бе резервиран основно от 

"Газпром". В случая свободния капацитет през 

транграничната точка Киреево - Зайчар е под 20% 

или по-малко от 3 млрд. куб.м на година. В случай 

на проявен интерес "Булгартрансгаз" ще уведоми 

пазарните участници за точния размер на 

допълнителния капацитет. Той ще бъде 

предложен за резервиране според календара на 

Платформата за резервиране на капацитети, 

"Екстрапак" започва да шие и маски  

Великотърновската компания 

"Екстрапак", която прави торбички и 

опаковки и е единственият производител 

в страната на нетъкан текстил, се 

насочва към нов сегмент в разгара на 

епидемията от коронавирус. 

Предприятието е започнало да шие 

маски, които за момента са за 

собствените му работници, макар че 

запитванията от други фирми вече валят. 

За да могат маските обаче да защитават 

напълно, са необходими и други 

материали, които компанията вече е 

поръчала. 

Капитал, 18 март 2020 

"Арсенал" спря работа до 29 март 

Най-голямата фирма на военно-

промишления комплекс - "Арсенал" в 

Казанлък, спря работа от днес, 

понеделник, до 29 март включително. 

Това потвърди за "24 часа" 

изпълнителният директор на оръжейната 

фирма инж. Николай Ибушев. 

Колективът, около 8600 души по списък, 

излиза в платен или неплатен отпуск в 

зависимост от възможностите на всеки 

човек. На работните си места остават 

ръководителите на фирмата и на 

отделните заводи, за да изпълняват 

възникнали неотложи задачи. 
24 часа, 17 март 2020 

Готов е водопроводът от Мало Бучино 

до Перник 

Готов е водопроводът от с. Мало Бучино 

до Перник, съобщиха от "ВиК". В 

момента се прави изпитване на трасето, 

след това ще се извърши дезинфекция и 

до няколко дни водоподаването по него 

ще бъде осъществено. Съоръжението е с 

дължина 13,5 км и негов главен 

изпълнител е държавното стопанско 

обединение "Монтажи". Строежът е 

изпълнен съгласно изготвените работни 

проекти, коментира Васил Мариянов - 

началник на Регионалната дирекция за 

национален строителен контрол. 

money.bg, 17 март 2020 
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поясниха от компанията. Пазарното проучване е само за периода от 1 януари 2021 г. до 1 октомври 

2021 година. Това става ясно от съобщение на компанията, която е отправила запитване до всички 

заинтересовани страни. Възможните доставчици са както държавната "Булгаргаз", която се очаква 

да започне да получава каспийски газ от следващата година, така и частни компании, които биха 

могли да пренасят количества по междусистемната газова връзка с Гърция или да правят сделки 

през виртуална търговска точка. 
Капитал, 17 март 2020 

ББР ще помогне с 500 млн. лв. на затруднени фирми 

Държавата ще поеме за 3 месеца 60% от заплатите във фирми, засегнати от извънредното 

положение у нас. Българската банка за развитие (ББР) ще получи допълнителни 500 млн. лв., за да 

подпомогне фирмите в затруднение. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов. За да 

плаща държавата заплатите в тези фирми, те са длъжни да не съкращават служители, а да 

кандидатстват за помощта пред Агенция по заетостта. Парите ще бъдат изплащани от НОИ по 

модела на обезщетенията при безработица. Целта на антикризисната мярка е да се гарантират 

доходите на служителите и да се помогне на фирмите да възстановят дейността си, щом отмине 

карантинният период. Добросъвестните работодатели могат да се възползват от 3-месечната 

мярка, без да освобождават хора, отбеляза Горанов. ББР ще отпусне получените 500 млн. лв. под 

формата на гаранции на търговските банки по фирмени кредити. С тях държавната банка ще може 

да изкупува и част от капитала на задлъжнели фирми, с така че да им бъде осигурено безплатно 

финансиране. 
expert.bg, 16 март 2020 

Булгаргаз предлага с 40% по-евтин газ за април  

"Булгаргаз" предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране с 40.49% по-ниска цена на 

природния газ за месец април. Намалението на цената се дължи на успешно приключилите 

преговори на “Булгаргаз” ЕАД с “Газпром eкспорт” за предоговаряне на механизма на 

ценообразуване на доставната цена на природния газ за България. На 2 март “Булгаргаз” и 

“Газпром eкспорт” подписаха допълнение към договора за доставка на природен газ за България, с 

което беше договорен новият механизъм за ценообразуване на доставната цена по хибридна 

формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация, която е преобладаваща във 

формулата. Преговорите между двете компании за преразглеждане на цената се проведоха при 

условията, заложени в поетите от руската компания ангажименти по споразумение с Европейската 

комисия. Допълнението влиза в сила, считано от 01.03.2020 г., като ценообразуването занапред ще 

е на месечна база. 

Банкеръ, 12 март 2020 

Американци вдигат розоварна в Старосел  

Американската фирма „Берже Инкорпорейтид“, която от няколко години има дейност в България, 

ще изгражда дестилерия за производство на етерични масла в Старосел. Инвестицията ще се 

реализира чрез българския представител на компанията „Берже Тракия“ ЕООД. В проекта е 

заложено производство на етерични масла чрез дестилация основно на маслодайна роза и 

лавандула. Предвижда се също добив на масла и от лайка, салвия, резене и други етеричномаслени 

култури. Инвестиционната програма предвижда съоръжението да работи сезонно - 3-4 месеца 

годишно, по време на беритбената кампания и преработката на суровината. С инвестицията 

„Берже Тракия“ ще затвори цикъла на производство. Дружеството обработва над 500 декара 

розови и лавандулови насаждения в района на Казанлък. За целите на дестилерията ще се изгради 

хале от сглобяеми стоманено-бетонни елементи, с обособена административно-складова зона и 

производствени помещения. Лаборатория за анализ, склад, съблекални за мъже и жени, както и 

стая за почивка, ще има също в обекта. Берже е семейна фирма, успешно развита на пазара повече 

от седем десетилетия. 

Марица, 12 март 2020 
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АНАЛИЗИ 

Как ще се отрази коронавирусът на жилищния пазар у нас? 

Безпрецедентната ситуация в страната провокира съвсем логично въпросите: "Ще се отрази ли и 

по какъв начин на пазара на недвижими имоти? Дали е предвестник на криза или възможност за 

развитие в нова посока?". Ето какво отговарят експерти в бранша от цялата страна в анкета на 

Imoti.net, част от Investor Media Group. 

"Смятам, че моментът е подходящ да погледнем към новите технологии, които ни позволяват да 

не се излагаме на риск от заболявания и въпреки това да сме активни на пазара за недвижими 

имоти", казва Александър Василев от Insidemaps Bulgaria. "Технологията с 3D виртуални огледи 

при високо качество на детайла е отдавна наложена на международните пазари и е крайно време 

да стане масова и в България. Моята прогноза е, че за съжаление точно тежко изпитание като 

коронавируса, а не необходимостта от спестяване на време и пари, ще направи технологиите за 

витруални огледи по-популярни на пазара за недвижими имоти", допълва той. 

Според Майя Катанска от "Катани Инженеринг" последиците от коронавируса са трудно 

предвидими. Тя признава, че е възможно да се стигне до застой, вероятно дългосрочен. "Всички 

браншове, включително и фирмите за имоти, се налага да работят при нетипични условия, да 

бъдат гъвкави, инициативни, да преустроят и дигитализират дейността си", казва тя. Катанска е 

убедена, че имотният пазар, който през годините е минавал през кризи, ще оцелее и този път. 

"Важното в този момент е да ни води презумцията, че трябва да оцелеем лично и професионално, 

че трябва да подходим отговорно към здравето на всички - клиенти, партньори, колеги. Сега ще 

имаме време да свършим неща, които сме отлагали, да помислим за нова организация на труда ни, 

възползвайки се от всички възможности на новите технологии, съвременни технически средства и 

комуникации", отбелязва тя. 

"В оптимизацията на бъдещите ни действия, експедитивност и отговорност е заложено и нашето 

бъдеще. Ако бъдем единни и колегиални, ако споделяме идеи и добри практики, ако разширяваме 

обема на своите знания и компетентности, ще съхраним доверието на нашите клиенти и ще 

отворим нови хоризонти пред пазара за имоти", смята Катанска.  

Според Мартин Кателиев от "Матекс имоти" във Варна е прекалено рано да се правят категорични 

изводи за влиянието на епидемията върху пазара на имоти в страната и в морската столица в 

дългосрочен план. "Към момента хората са предпазливи от гледна точка на здравето си. Има 

частни случаи, които остават резервирани към огледи и контакти на този етап, в повечето случаи 

са семейства с малки деца. Това засега не се отразява негативно върху намеренията за инвестиция 

в имоти", казва  той. 

Според него имотът остава единствената „крепост“ за спестяванията на хората на фона на 

случващото се на фондовите пазари. "Въпреки епидемията, цените на имотите остават 

сравнително стабилни. Очакваме задържане на ценовите равнища през годината. Рано е да правим 

генерални заключения за перспективите на пазара на имоти. Възможно е част от клиентите, които 

в момента са дистанцирани, да възобновят търсенето в кратък период след утихване на 

епидемията. Считаме, че пазарът ще регистрира положителна промяна в търсенето и предлагането 

на имоти, тъй като изчакващите ще се активизират до няколко месеца", прогнозира Кателиев. 

Той очаква, че ще има колебания в търсенето на ваканционни имоти, тъй като реализацията им е 

свързана предимно с чуждестранни инвестиции, които отчитат известен спад. За момента обаче 

имотният пазар във Варна е стабилен и спокоен и не се усеща напрежение, допълва Кателиев. 

В Плевен за момента се наблюдава нормална активност на пазара на недвижими имоти, казва 

Ангел Иванов от "Андромеда" - Плевен. "Започнати сделки се довършват, сключват се нови 

договори, кандидатства се за кредит и т.н. Търсенето за наеми е нормално за този период на 

годината и за региона, засега малкото по-големи инвестиционни намерения също остават и не се 

променят намеренията за по дългосрочни инвестиции", допълва той. 
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Той очаква интересът към инвестиране основно в жилищния сегмент да се запази. "Жилищата се 

закупуват основно с цел лично ползване или доходност от наеми или просто да се инвестират 

свободни парични средства поради сигурността, която имотите дават като инвестиционен 

инструмент. В Плевен доходността от имоти достига нива от 8-9%, като средно е около 5 - 6% при 

сегашните нива на цените на масовото жилище. Има наличие на доста чуждестранни студенти и 

служители в стабилни предприятия, които са основният двигател на по - високите наеми", 

отбелязва Иванов. 

Нормалните нива на цените на имоти и тяхната доходност също предполагат стабилен пазар. 

"През следващите няколко седмици с оглед на спазване на изискванията на кризисното положение 

може да има спад в личните срещи или тяхното провеждане при завишени хигиенни изисквания, 

но пазарът на имоти е сегмент, в който предметът не боледува, не се разваля и изобщо не се 

уврежда, даже напротив задържа стойността си стабилна през годините с оглед на икономическата 

обстановка (възходи и спадове) и е един от най-стабилните активи, в коитоможе да се инвестира", 

казва Иванов. 

Той очаква краткосрочни колебания и леко отлагане на сделките до нормализиране на стопанските 

отношения и преодоляването на първоначалния шок и неяснота около заразата, но при взетите 

мерки и опит от другите страни би могло да се подредят нещата, като се минимизират 

икономическите щети. "Като всеки вирус и всяка криза не се очаква тази да продължи дълго и 

трудно би се отразила в дългосрочен план на пазара на имоти", смята Иванов. 

Според него очакванията за спадове на цените са нереалистични, тъй като всички икономически 

предпоставки за развит имотен пазар все още са налице - ниските банкови лихви, дори облекчения 

от страна на държавата и Европейския съюз биха се отразили положително през периода на тази 

криза. "Ако положението стане по-сериозно, може би ще имаме краткосрочен труден период и най 

- вероятно бързо възстановяване, като повечето незасегнати икономически участници биха 

реализирали тези свои инвестиционни намерения без оглед на здравната обстановка, така или 

иначе тя трябва и ще се преодолее в близките седмици или няколко месеца", казва Иванов. 

Според Снежана Стойчева, мениджър на Imoti.net, кризите подлагат на изпитание не само 

здравето на човек, но и развитието на всеки бизнес. Чрез тях може да се стигне до задържане или 

спад в ръст на сделки и цени. 

"Кризите могат да провокират използването на алтернативни начини на работа, а днес това са 

възможностите на технологичните постижения на нашето време. При пазара на имоти 

участниците все още са доста консервативни. При рекламирането на имоти те не предоставят 

цялата информация. Основно се разчита на директен контакт и много огледи, при които страните 

да си уточнят изискванията и да си въздействат. Все още сме доста далеч от онлайн сделки при 

имотите. Като случай от фантастичен филм звучи закупуването на имот в Канада от клиент в 

Русия, но е факт от миналата година. Българка – брокер в САЩ споделя, че има няколко успешни 

сделки за продажба на имоти, при които не се е срещала с купувачите, защото са реализирани 

онлайн, макар да са за милиони долари", казва Стойчева. 

"Живеем в 21-и век и технологиите бързо променят живота ни. Преди 6-7 години имаше банки, 

които отказваха електронното банкиране, а днес го предпочитат. Може ли бизнесът с имоти да 

изполва повече технологиите, за да понесе по-малко загуби днес? Със сигурност – да. Компаниите, 

които презентират детайлно имотите си чрез качествени снимки, виртуални огледи, 3D модели, 

скици, street view и проучват добре изискванията на своите клиенти, в момента не срещат 

проблеми и реализират сделки", допълва тя. 

"Може би тази криза ще наложи използването на онлайн комуникациите, VR технологиите, 

електронните проверки в Имотния регистър, онлайн разплащанията и т.н. Все неща от 

технолологичните облекчения на настоящето", очаква Стойчева. 

Investor.bg, 17 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 

 

** Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България от 

13 март до 13 април 2020 г., молим да имате предвид, че е възможно да има отложени или 

отменени събития. Подобна информация не е налична в портала, на който са обявени. 
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