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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 Към 31.12.2019 г. шестте града с население над 120 хил. 

жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара 

Загора 

3 От началото на 2017 г. базисна година за ИЦЖ е 2015 г. 

4 Не се включват продажби в курортни комплекси 

5 Предварителни данни за първо тримесечие 2020 г. 

Източник: НСИ 
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Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

Електронно седмично издание на 

Камарата на професионалните оценители 

 

 

20 август 2020 г. 

Брой 33 (420), Година 9 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Новият собственик на "Виваком" 

придобива и гръцки телеком 

United Group, която наскоро стана собственик на БТК, е 

напът да придобие и гръцкия телеком Forthnet. United 

Group вече е получила регулаторно одобрение от 

Европейската комисия за приключване на сделката и чака 

единствено да получи положително решение от 

националния регулатор в Гърция. "Юнайтед Груп навлиза 

на гръцкия пазар с големи бизнес планове само седмици 

след закупуването на Vivacom, водещата 

телекомуникационна компания в България и Tele2 в 

Хърватия по-рано тази година “, се казва в съобщението 

на United Group до медиите. Forthnet е водещ доставчик 

на услуги за домашно развлечение и комуникация в 

Гърция, с близо 1000 служители, предоставящи услуги на 

около 700 000 абонати и над 40 000 компании. От 31 юли 

официално United Group е новият собственик на 

"Виваком". По информация на "Файненшъл таймс" 

очакванията са сумата да достигне 1.2 млрд. евро, докато 

според информация в българските медии сумата е 

достигнала дори 1.3 млрд. евро. United Group е основен 

играч на пазара на медийните и телекомуникационни 

услуги в Югоизточна Европа. През март 2019 г. 

мажоритарен собственик на United Group става 

базираното във Великобритания дружество BC Partners - 

глобална инвестиционна фирма, която е регистрирала над 

109 придобивания на стойност 135 млрд. евро. United 

Group присъства на пазара на медийни и 

телекомуникационни услуги в бивша Югославия - 

обединявайки активи като сръбския оператор SBB, 

Telemach Словения и Telemach Босна и Херцеговина. 

Банкеръ, 19 август 2020 

Държавата ”подари” на Доган 

пристанището на ”ТЕЦ Варна” 

Ахмед Доган получи безвъзмездно кея и съоръженията на 

пристанището в ТЕЦ ”Варна” за следващите 35 години. 

Срокът съвпада с периода, в който публична държавна 

собственост (каквито са кея и съоръженията на 

пристанището в ТЕЦ-а) могат да бъдат отдавани на 

концесия срещу съответната такса. Такава обаче няма да 

бъде плащана от Доган според сключено “рамково 

споразумение”. Публичната държавна собственост е била 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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отстъпена на почетния председател на ДПС, което е в нарушение на няколко закона. В 

документацията, изготвена за предоставянето на пристанището на централата за безвъзмездно 

ползване от дружеството но Ахмед Доган, то е наречено "ТЕЦ Езерово". За експлоатацията му 

почетният лидер на ДПС е създал компанията "Пристанище ТЕЦ Езерово" ЕАД. Структурата на 

собствеността в него е следната: Акциите му се притежават еднолично от "ТЕЦ Варна" ЕАД, което 

от своя страна е еднолично притежание на "Сигда" ООД. В нея 70% от дяловете са на Ахмед 

Доган. Останалите 30% са поделени между сина и дъщерята на Данаил Папазов - бивш министър 

на транспорта в правителството на Пламен Орешарски. Разрешение за изработване на "генерален 

план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ Езерово" е било 

издадено в началото н 2019 г., а под документа стоят подписите на транспортния министър Росен 

Желязков и шефът на МРРБ Петя Аврамова. 

Фрогнюз, 17 август 2020 

"Газпром" отново опитва да напусне българската "Овергаз" 

Бордът на директорите на "Газпром" е съгласувал евентуална сделка, с която компанията да 

напусне участието си в "Овергаз", съобщиха руски новинарски агенции. Предложеният за 

одобрение проект е делът от 50% да бъде продаден на българския партньор "Овергаз инк." АД 

срещу 15.5 милиона евро. Става дума за възможна продажба на участието на "Газпром експорт" и 

на значително по-малък дял на "Газпром" в българското дружество, създадено през 1995 г. Според 

източник на "Дневник" акционерното споразумение предвижда предложението за изкупуване на 

руското участие да бъде отправено първо на българския партньор. Това все още е далеч от реална 

сделка и "Интерфакс" съобщава, че "Газпром" се надява да продаде дела си на българската страна 

в дружеството. "Руският партньор се опитва да направи това вече 5 години, но сделката се забави 

заради съдебни спорове между бившите партньори", допълва агенцията. Българският акционер в 

"Овергаз" още води спор с "Газпром" в Международния арбитражен съд. Български правителства 

години наред опитваха доставките на природен газ да стават директно между "Газпром" и 

държавната "Булгаргаз". Промяната бе постигната през 2012. г. с подписването на споразумение и 

от 2013 г. започнаха доставки по него. От 2016 г. "Булгаргаз" стана монополист в получаването на 

руски газ. 

Дневник, 14 август 2020 

НКЖИ продава на търг имот в Елена 

Недвижим имот – частна държавна собственост, намиращ се в Елена, е пуснат на търг с тайно 

наддаване от Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Продажбата е 

насрочена за 8 септември в Централното управление на компанията. Поземленият имот се намира 

в местността Ръта и е с площ от 1982 кв.м. Обявен е заедно с построената в него двуетажна 

масивна сграда със застроена площ от 201 кв.м. Началната тръжна цена е в размер на 38 948 лв. 

без ДДС. Депозитът за участие е определен на 18 000 лв., а крайният срок за внасянето му от 

кандидатите е до 31 август. Тръжната документация за участие се закупува в срок до 16,30 часа на 

26 август срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000 лв. 

Освен в Елена НКЖИ е обявило за продажба имоти, които са с отпаднала необходимост и в други 

части на страната – Свиленград, Кърджали, Гълъбово, Стара Загора и др. 

Янтра - Велико Търново, 14 август 2020 

Келнер обмислял продажба на активите на "Теленор" 

Българският телеком "Теленор" може отново да смени собствеността си само две години след като 

чешката група ПиПиЕф (PPF), собственост на Петър Келнер, закупи компанията, пише 

специализираната платформа за информация по сливания и придобивания "Мерджърмаркет" 

(Mergermarket). Според информацията ПиПиЕф търси изход от всички телекоми, които бяха 

придобити от норвежката група "Теленор" (Telenor) през 2018 г. - в България, Сърбия, Черна гора 

и Унгария, а причината е да се спестят разходите около развитието на 5G мрежата на няколко 

пазара. Към българския телеком има интерес от няколко кандидата, пише изданието. Според 

mailto:office@kpo.bg
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източници на "Капитал" интерес към оператора проявявал "Провидънс Екуити", който искаше да 

купи БТК, но предпочетена бе "Юнайтед груп". Говорител на ПиПиЕф е отрекъл да има планове 

за продажба на българския телеком, който купи през 2018 г. заедно с операторите на "Теленор" в 

Унгария, Черна гора и Сърбия в сделка за 2.8 млрд. евро. Така чешкият милиардер избягна 

одобрение на българската Комисия за защита на конкуренцията, която преди това му забрани да 

купи "Нова Броудкастинг груп" с мотив, че медийната група е прекалено силна на пазара, но не 

видя такъв проблем при последвалата ? продажба на братята Кирил и Георги Домусчиеви. След 

неуспеха на сделката на Нова телевизия, Келнер се насочи към бТВ. През октомври 2019 г. той 

постигна сделка за 2.1 млрд. евро за придобиването на "Сентръл юропиън мидиа ентъпрайсиз" 

(Central European Media Enterprises или СМЕ), която притежава каналите на бТВ в България и 

редица други в Румъния, Чехия, Словения и Словакия.  

mediapool.bg, 14 август 2020 

Държавният ВиК холдинг за 1 млрд. лв. вече си има "къща" в центъра 

на София 

Мегаструктурата "Български ВиК Холдинг" ЕАД, който държавата създаде по идея на премиера 

Бойко Борисов след водната криза в Перник, вече ще си има "къща" в центъра на София. 

Правителството се разпореди имот публична държавна собственост да стане частна държавна 

собственост и да премине в холдинга - като част от капитала му. От съобщението на пресцентъра 

не става ясно на каква сума е оценен имотът, тоест с колко ще се увеличи капиталът на холдинга. 

При създаването му той бе 1 млрд. лв., отпуснати от държавния бюджет - по думите на 

регионалната министърка Петя Аврамова при представяне на решението за създаването му. 

Холдингът получава имот в самия център на София - на ул. "Париж“ № 11А. Площта е 703 кв. м, 

ведно с две административни сгради и движимите вещи, находящи се в тях. Там ще се помещава 

администрацията на новото мегадружество, което - по план - следва да окрупни държавните 

дялове във ВиК дружествата по места и да се грижи централизирано за инфраструктурата. Това 

трябва да се случи в рамките на 6 месеца от създаването му. Принципал на новия мастодонт е 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което досега държи и ... 

държавното участие във ВиК дружествата на територията на страната, чийто капитал ще влезе в 

холдинга. Дружеството от няколко месеца си има и ръководство - избрано с решение на МРРБ, 

вместо с конкурс, както предполагат Законът за публичните предприятия, приет от ГЕРБ и 

"Обединените патриоти" неотдавна, и правилника към него. Но изборът на ръководство се случи 

преди въпросния правилник да влезе в сила. 

Club Z, 13 август 2020 

Търг за продажба на птицекланица "Добрич", находяща се в гр. Добрич, 

Промишлена зона – Север  

Продава се птицекланица находяща се в гр. Добрич, Промишлена зона - Север. Имотът се състои 

от 29 бр. сгради с обща РЗП 14 315 кв.м., изградени върху поземлен имот с кад.ном. 72624.610.47, 

с площ 36 385 кв.м. Заедно със земята и сградите се продават и движими вещи - оборудване за 

птицекланицата. Началната цена за преговорите, включваща всички активи (детайлно описание) 

възлиза на 2 266 900,00 лв. Стъпката за наддаване, в случай че бъдат подадени повече от една 

оферти и се стигне до търг с явно наддаване, е 40 000,00 лв. Таксите и данъците по прехвърлянето 

на имуществото са за сметка на купувача. 

Капитал, 13 август 2020 

mailto:office@kpo.bg
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Близо 15 000 безработни по-малко през 

юли 
В края на месец юли регистрираните безработни в 

бюрата по труда според административната статистика 

на Агенцията по заетостта са 258 553, като спрямо юни 

намалението е с 14 814 лица. В сравнение с месец май те 

са с 36 900 по-малко или спадът е от 12,5%. В същото 

време увеличението спрямо юли 2019 г. е с 85 910 лица. 

7.9% е равнището на регистрирана безработица в 

страната през юли. Агенцията по заетостта отчита спад 

от 0.4 процентни пункта в сравнение с предходния месец 

юни и от 1.1 процентни пункта спрямо май, когато бе 

отбелязан пикът на регистрираната безработица през 

годината в резултат от COVID-19 кризата. На годишна 

база ръстът е с 2.6 процентни пункта. За ползване на 

посредничеството и услугите на бюрата по труда през 

месеца са се регистрирали нови 28 064 безработни лица. 

Освен тях, други 702 души от групите на търсещите 

работа заети, учащи, и пенсионери, също са се 

регистрирали в Агенцията по заетостта. През месец юли 

2020 г. броят на започналите работа безработни лица 

достигна 27 423, като 92.3% от тях са устроени в 

реалната икономика, сочат данните от месечната 

статистика на Агенцията по заетостта. Други 435 

търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и 

заетите също са намерили своето ново работно място 

през юли чрез бюрата по труда. В сравнение с месец юли 

2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа 

безработни - с 80.1%. 

cross.bg, 18 август 2020 

Инфлацията в края на юли се забави до 

1,2% на годишна база 
В края на юли 2020 г. месечната инфлация в България се 

ускорява до 0,5%, а годишната се забавя до 1,2%. Това 

показват данни на Националния статистически институт 

(НСИ). Средногодишната инфлация за периода август 

2019 - юли 2020 г. спрямо периода август 2018 - юли 

2019 г. е 2,6%. През юни спрямо май индексът на 

потребителските цени се понижи с 0,4%. Реално 

регистрираното повишение от юли е първо увеличение 

на инфлацията от февруари насам. На годишна база 

нещата са малко по-различни. Повишението през юни, 

спрямо шестия месец на 2019 г., бе 1,6%. Годишното 

повишение от 1,2% за юли, регистрирано в момента, е 

най-слабото от края на 2016 г. 

investor.bg, 18 август 2020 

 

19.08.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.64273 BGN 

1 GBP  = 2.16413 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.08.2020  

 

ПЧИ: 48.3 млн. EUR, юни 2020 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към юни 

2020, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 7.9%, юли 2020 
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Текущата сметка през май излезе на плюс с близо 160 млн. евро  
Текущата сметка на България за юни излезе на плюс със 159,9 млн. евро при положително салдо в 

размер на 652,8 млн. евро преди година. За полугодието тя е на положителна територия със 777 

млн. евро, като преди година за същия период на миналата година възлезе на 690,7 млн. евро, 

показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). В централната банка 

изчисляват, че текущата и капиталова сметка е на плюс с 263,9 млн. евро при излишък от 712,3 

млн. евро за юни 2019 г. За шест месеца тя е положителна и възлиза на 1,251 млрд. евро при 

излишък от 1,122 млрд. евро за януари – юни 2019 г. Търговското салдо за юни е отрицателно в 

размер на 81,3 млн. евро при дефицит от 104,7 млн. евро за юни 2019 г. За полугодието то е 

отрицателно в размер на 225,5 млн. евро при дефицит от 948,1 млн. евро за същия период на 

миналата година. 

investor.bg, 18 август 2020 

С една трета по-малко инвестиции влязоха в България през първото 

полугодие  
Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до юни излезе 

на плюс с 263 млн. евро, но е по-малък с 32,8% (128,3 млн. евро) на годишна база според 

предварителните данни на Българската народна банка. През същия период на миналата година 

вложенията възлязоха на 391,3 млн. евро. През юни потокът е положителен и възлиза на 48,3 млн. 

евро, като преди година пак излезе на плюс но близо двойно - 85,1 млн. евро. 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) 

през първите шест месеца на годината е на плюс с 44 млн. евро. Той е по-голям с цели 543,9 млн. 

евро от този за периода от януари до юни 2019 г., който излезе на минус с 499,9 млн. евро. В БНБ 

изчисляват, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти през 

първото полугодие е положителен в размер на 0,02 млн. евро, но спадът заради короновирусната 

пандемия е значителен, като се има предвид, че преди година излезе на положителна територия с 

3,2 млн. евро. 

investor.bg, 18 август 2020 

България се оказа четвърта в ЕС по най-нисък срив на икономиката  
Спадът на икономиката в България през второто тримесечие, когато действаха най-строгите мерки 

от извънредното положение, надвишава значително всички прогнози. Той е 8,2% спрямо същия 

период на миналата година и 9,8% спрямо първото тримесечие, гласят експресните данни на НСИ, 

оповестени в петък. В същото време обаче този спад е сред най-ниските в Европейския съюз, 

където за второто тримесечие брутният вътрешен продукт намалява средно с 14,1% на годишна 

база, гласят данните на Евростат. Това е най-резкият спад на икономиката в сравнение с 

предишното тримесечие откакто изобщо се прави статистика, отчитат от Евростат. При все още 

несъбрани данни за 7 страни членки България се оказва на 4-о място по най-нисък спад на 

икономиката, изпреварена само от Литва, Финландия и Полша, които са с още по-ниски спадове. 

Най-голям срив на икономиката има в Испания - минус 22,1%. Актуалната все още прогноза на 

Европейската комисия за икономиката на България гласи, че тя ще се свие със 7,1% през годината. 

Прогнозата на МВФ е за спад от 4%, а на Световната банка - с 6,2%. Преди седмица се появиха 

очаквания и за 20% спад, като в четвъртък икономическият министър Лъчезар Борисов коментира, 

че това едва ли е възможно. Според него спадът през второто тримесечие ще бъде преодолян през 

третото и четвъртото и за годината се очаква да се представим по-добре от прогнозите на МВФ и 

на Еврокомисията. България стои сравнително добре спрямо средното европейско равнище и по 

показателите заетост и безработица през второто тримесечие, когато значителна част от 

икономиката не работеше. 

24 часа, 17 август 2020 

 

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


 

 

 

стр. 6 от 13 

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

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

Брой 33 (420) / 20 август 2020 Камара на професионалните оценители 

 

Приходите в бюджета намаляват номинално с 855.1 млн. лева за 

полугодието 
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на 

юни тази година е положително и е в размер на 1.61 млрд. лева. То се формира от превишение на 

приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1.099 млрд. лв. и по европейските 

средства в размер на 513.5 млн. лева. Това четем в одобрената от Министерския съвет информация 

за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната 

фискална програма за първото полугодие. На база на данните от месечните отчети за касово 

изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, приходите, помощите и 

даренията по КФП към юни тази година са в размер на 21.43 млрд. лв. или 48.3% от годишните 

разчети. Съпоставени със същия период на 2019-а те намаляват номинално с 855.1 млн. лева. При 

данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1.274 млрд. лв. (6%), а постъпленията от 

помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 419.1 млн. лв. 

(36.4%), сравнени с края на юни миналата година. Приходите се забавят вследствие на 

негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от 

разрастването на пандемията с COVID-19, посочват от финансовото министерство. 

Банкеръ, 14 август 2020 

Износът за Европейския съюз намалява със 7.7% през периода януари - 

май 
През периода януари - май 2020 г. износът на стоки от България за Европейския съюз намалява със 

7.7 на сто в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 14 237.7 млн. лева, съобщава 

Националният статистически институт. Основни търговски партньори на България са Германия, 

Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.9 на сто от износа за държавите - 

членки на ЕС. През май 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 17.9 на сто 

спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 537.0 млн. лева. Вносът на стоки в 

България от ЕС през периода януари - май 2020 г. спада с 13.1 на сто в сравнение със същия 

период на 2019 г. и е на стойност 14 275.6 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, 

внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. През май 2020 г. вносът на стоки в 

България от държавите - членки на ЕС, намалява с 28.3 на сто спрямо същия месец на предходната 

година и е в размер на 2 458.7 млн. лева. 

24 часа, 13 август 2020 

Износът на България с трети страни през първото полугодие спада с 10. 

5%, а вносът намалява с 11% 
През първите шест месеца на 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10,5 

на сто в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 8890.3 млн. лева , съобщава 

Националният статистически институт. Основни търговски партньори на България са Турция, 

Китай, Обединеното кралство, САЩ, Сърбия, Русия и Република Северна Македония, които 

формират 54.0 на сто от износа за трети страни. През юни 2020 г. износът на стоки от България за 

трети страни спада с 18.1 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 

378.9 млн. лева. Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2020 г. 

намалява с 11.0 на сто в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 10 940.8 млн. лева. 

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия. През юни 

2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 6.2 на сто спрямо същия месец на 

предходната година и е в размер на 1 803.0 млн. лeвa. 

24 часа, 13 август 2020 

НСИ отчита загуба на 24 хил. работни места за тримесечието 
Очаквано по време на коронакризата все по-малко хора в България имат работа, показват 

предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ ) за второто тримесечие на 

2020 г. Тук влиза и месец април - единственият пълен месец, в който действаха ограниченията на 

mailto:office@kpo.bg
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бизнеса, наложени в опит да се спре разпространението на коронавируса. Данните за средните 

брутни възнаграждения показват, че все още те растат, но темпът е десетократно по-нисък от 

регистрираните в последните години. Статистиката показва, че към края на юни броят на наетите 

лица намалява с 23.5 хил., или с 1% спрямо края на март 2020 г., като достигат 2.24 млн. души. 

Най-голямо намаление на броя на наетите се наблюдава в секторите „Култура, спорт и 

развлечения“ - с 4.5%. 

economic.bg, 13 август 2020 

Средният осигурителен доход за юни е 1050.19 лева 
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за 

страната за месец юни 2020 г. е 1050,19 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за 

периода от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. е 1023,24 лв. Определеният средномесечен осигурителен 

доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите 

пенсии през месец юли 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 

econ.bg, 13 август 2020 

Над 185 млн. лева са изплатени по схемата 60/40 
По схемата за запазване на работни места, известна като "60/40", досега са изплатени над 185 

милиона лева. Агенцията по заетостта е одобрила до момента над 10 000 заявки на работодатели за 

изплащане на компенсации на над 177 000 работници. През август са направени три плащания за 

общо 235 дружества от различни сфери на дейност. Така например, с вчерашния 37-и пореден 

транш са изплатени компенсации на 40 дружества. Това са финални плащания по схемата "60/40" 

във вида, по който тя действаше до 30 юни. От първи юли мярката беше трансформирана и се 

очаква в средата на август да започнат първите плащания по новия дизайн, а заявленията 

започнаха да се приемат още от 15 юли, съобщиха от Националния осигурителен институт. 

Разширява се обхватът на кандидатстващите и се слага акцент върху сезонните работници в 

хотелиерството и ресторантьорството. По новия дизайн на мярката за запазване на заетостта 

отпада изискването работодателите да са платили всички данъци и осигуровки за 2020 година с 

условието, че трябва да са ги декларирали като дължими. Условието е задълженията им към 

държавната хазна да са платени до 31 декември 2019 година. 

Банкеръ, 12 август 2020 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Цялостно строителство на сгради и 

строителни съоръжения", по Печалба за 2018 г. 

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

No Предприятие Град 

Печалба, 
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Геотехмин ООД София 41 660 130 157 

2 НИКМИ АД София 2 376 72 308 

3 Айкон ООД София -5 909 38 835 

4 Микс Констръкшън ООД София 2 574 12 113 

5 Микс ПС ООД София 2 169 9 939 

6 Планекс Инвест ООД Варна 670 7 786 

7 Рудин ООД Стара Загора 857 7 397 

8 Сиенит Строителна група АД Пловдив 1 263 7 038 

9 Софбилд ЕООД София 3 401 6 503 

10 Тодоров и син 99 ООД Несебър 2 891 6 098 

mailto:office@kpo.bg
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БОРСОВИ НОВИНИ 

Дивидентните крале на Българска фондова 

борса 
Три публични компании вече изплатиха дивиденти за над 

10 млн. лв. на акционерите си. Четвърта предстои да го 

направи в следващите седмици, а компанията, която беше 

шампион по този показател през 2019 г., все още не е 

провела своето общо събрание. Екипът на Profit.bg 

представя четири компании от Българска фондова борса, 

разпределили или планиращи да го направят, повече от 10 

млн. лв. между акционерите си. Пресметнахме и каква е 

дивидентната доходност, която осигурява вложение в тях. 

 

М+С Хидравлик 

Обща сума: 10.25 млн. лв. 

Дивидентна доходност: 4.44% 

Компанията, в която дял притежават два публични 

холдинга (бел. ред. Стара планина Холд и Индустриален 

Капитал Холдинг) беше първата, която обяви през 2020 г., 

че ще разпредели дивиденти за над 10 млн. лв. 

Точната сума е 10.252 млн. лв., като по този начин на всяка 

притежавана акция акционерите получиха по 0.26 лв. 

Нетният дивидент (само за акционерите физически лица), 

след приспадането на 5% данък, възлиза на 0.247 лв. за лот. 

 

Софарма Трейдинг 

Обща сума: 10.28 млн. лв. 

Дивидентна доходност: 5.08% 

Дистрибуторът на лекарства разпредели на акционерите си 

10.282 млн. лв. под формата на дивиденти. Това прави 0.30 

лв. на акция, или 0.285 лв. за физическите лица, 

притежаващи книжа към 17 юни. 

Изплащането на сумите започна в края на юли. 

Дивидентната доходност, която се изчислява като 

дивидент на една акция спрямо стойността на ценната 

книга на последната дата за придобиване на акции с право 

да се получи дивидент, в този случай е над 5%. 

 

Спиди 

Обща сума: 10.755 млн. лв. 

Дивидентна доходност: 3.77% 

Сумата продължава да расте и при Спиди, като достига 10.7 млн. лв. На акционерите ще бъдат 

преведени по 2 лв. брутен дивидент, или 1.90 лв. за акционерите физически лица, след 

приспадането на 5% данък. 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

10 - 14 август 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 545 296.25 

Standard 5 937 696.93 

АДСИЦ 910 961.55 

Регулиран пазар -

общо 
7 882 667.38 

 

BGREIT: 17.07.2020 – 18.08.2020 

 

BGBX40: 17.07.2020 – 18.08.2020 

 

SOFIX: 17.07.2020 – 18.08.2020 
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50% от сумата вече беше преведена (до 22 юли), а втората част се чака не по-късно от 22 август 

2020 г. 

 

Адванс Терафонд АДСИЦ 

Обща сума: 11.915 млн. лв. 

Дивидентна доходност: над 7% 

Вчера беше проведено общото събрание на Адванс Терафонд АДСИЦ. Компанията, която 

инвестира в земеделска земя, традиционно е един от големите платци на дивиденти на Българска 

фондова борса. 

Акционерите гласуваха разпределението на 11.9 млн. лв. за дивиденти, като това означава по 0.14 

лв. на всяка акция. Физическите лица биха получили по 0.133 лв. за всяка притежавана акция. 

Вчера акциите се търгуваха на ниво от 1.84 лв. за брой, което при 14 ст. дивидент представлява 

7.6% дивидентна доходност, или най-високата от списъка с 5-те компании. Все пак – финалната 

дохосност ще може да бъде изчислена спрямо цената на затваряне на акциите към 27 август. 

Именно това е последната дата, на която можете да купите акции от фонда, за да получите 

дивидент. 

 

Химимпорт 

Шампионът по изплатени дивиденти към акционерите за миналата година (малко над 15 млн. лв.) 

все още не е информирал обществеността за датата на провеждане на своето годишно общо 

събрание. 

През миналата година холдинговото дружество разпредели по 0.063 лв. на акционерите си. Това е 

и последната голяма компания, която все още не е обявила съдбата на реализираната печалба за 

2019 г. и която все още има шанс да попадне сред „дивидентните крале“. 

profit.bg, 20 август 2020 

* 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 

След руските фирми, и руски пари за 

"Турски поток" у нас 

След като три руски фирми вече строят като 

подизпълнители продължението на руския 

газопровод "Турски поток" в България, 

държавният газов оператор "Булгартрансгаз" ще 

вземе и руски заем за проекта, наричан у нас 

"Балкански поток". Компанията преговаря с 

европейския клон на руската "Външнотърговска 

банка" – "ВТБ Банк Юръп" (VTB Bank Europe SE), 

за финализирането на кредитното споразумение в 

рамките на обявената от държавното дружество 

процедура за търсене на кредити за този и други 

негови проекти. В началото на юли 

"Булгартрансгаз" съобщи, че са постъпили десет 

оферти от български и европейски банки и един 

консорциум за предоставянето на общо 542 млн. 

евро. Газовият оператор първоначално търсеше 

400 млн. евро, но е решил да се възползва от 

целия предложен кредитен ресурс. В момента се 

договарят конкретните условия с финансовите 

институции, унифицират се общите показатели, 

срока за погасяване и лихвите. Договорите ще 

бъдат подписани най-късно до края на септември, 

а усвояването на средствата ще стане в края на 

2020 г., когато се очаква да приключи първият 

етап на изграждането на по-голямата част от 474-

километровата тръба и ще трябва да почне 

изплащането по фактурираната извършена 

дейност, обясни изпълнителният директор на 

"Булгартрансгаз" Владимир Малинов. 

mediapool.bg, 18 август 2020. 

ТЕЦ "Марица 3" започва 

съкращения заради орязването на 

студения резерв 

Свързаната с бизнесмена Христо Ковачки ТЕЦ 

"Марица 3" до Димитровград е в силно 

затруднено финансово положение, започва 

съкращения на част от служителите си, а други 

вече пренасочва към друга централа на Ковачки - 

"Брикел", Гълъбово. Причината - до момента 

основната част от приходите на ТЕЦ-а се 

формираха от държавните плащания за 

поддържането на част от мощностите й в студен 

резерв. Схемата бе променена в края на юли по 

нареждане на премиера Бойко Борисов, с което на 

практика централите - ТЕЦ "Варна" (на Ахмед 

Доган), ТЕЦ "Бобов дол", "Брикел" и ТЕЦ 

"Марица 3", които получаваха най-много за 

БМФ получи и последния си нов 45 

000-тонен кораб 

„Параходство Български морски флот“ 

АД получи шестия и последен 45 500-

тонен кораб за превоз на насипни 

товари, с което успешно приключи 

обновлението на флота си по проекта 

Bluetech 45. През идната година 

предстои доставка на кораби от нова 

серия. 

economic.bg, 18 август 2020 

„Юбекс-България” ще достави новите 

електрически локомотиви  

„Юбекс-България” ЕООД ще достави 

под наем електрически локомотиви 

Siemens Vectron на БДЖ, съобщават от 

железниците. Компанията бе избрана, 

след като предложи най-изгодната 

оферта – 8,468 млн. лв. без ДДС, което е 

по-малко от обявената прогнозна 

стойност на поръчката. До втори етап от 

търга достигнаха и други двама 

участника - „ЕЛЛ Германия” ГмбХ и „Ес 

Рейл Лииз” ООД, но техните 

предложения бяха с по-висока цена. 

Офертата на „Юбекс“ включва наем на 5 

броя локомотиви модел Siemens Vectron, 

техническа поддръжка, ремонт и 

резервни части, както и застраховка и 

въвеждане в експлоатация. 
investor.bg, 18 август 2020 

ЕК одобри 4.4 млн. евро в подкрепа на 

летищата в Бургас и Варна 

Европейската комисия е одобрила 

българска мярка в размер на 4.4 милиона 

евро за подпомагане на летищата в 

Бургас и Варна в контекста на 

избухването на пандемията от 

коронавирус. Мярката е одобрена 

съгласно Временната рамка за държавна 

помощ. Публичната подкрепа ще бъде 

под формата на отлагане на плащането 

на концесионните такси, дължими от 

Фрапорт Туин Стар Еърпорт 

Мениджмънт АД, дружеството, 

управляващо двете летища. 
cross.bg, 18 август 2020 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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студен резерв, бяха орязани за сметка на държавната ТЕЦ "Марица-изток 2". В свое становище до 

в. "Капитал" изпълнителният директор на централата Илиан Павлов заявява, че на този етап не се 

обмисля закриване на ТЕЦ "Марица 3", "но поради непредвидени от нас обстоятелства, свързани с 

новите правила за осигуряване на студен резерв, се наложи да преминем към процедура по 

съкращаване на част от нашите служители". Точно за колко души става въпрос не се посочва. По 

последни данни в централата работят над 140 души. На засегнатите служители е било предложено 

да започнат работа в ТЕЦ "Брикел" - Гълъбово, и възможност за преквалификация. 

Капитал, 18 август 2020 

ЧЕЗ ЕСКО изгради фотоволтаична система за клиент на ЧЕЗ Електро 

Компанията за търговия с полиетилен и полиетиленови продукти „Екорепласт“ ЕООД ще покрива 

част от енергийните си потребности с екологично чиста енергия. „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД, 

със съдействието на „ЧЕЗ Електро България“ АД – доставчик на електроенергия на свободен пазар 

на "Екорепласт", проектира, финансира и изгради покривна фотоволтаична система за собствено 

потребление на фирмата. Съоръжението е с инсталирана мощност 116,92 kWp и е монтирано 

върху сграда на "Екорепласт" в с. Капатово, община Петрич. Създаденото през 2009 г. 

„Екорепласт“ ЕООД се занимава с изкупуване, рециклиране и производство на полиетилен и 

полиетиленови продукти. От 2015 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД доставя на фирмата 

електроенергия на свободен пазар. "Екорепласт" разполага с две производствени бази – в с. 

Капатово и гр. Сандански. В дейността си компанията прилага високи стандарти за качество, за 

което разполага с международно признатия сертификат TUF Rheinland. Сред клиентите на 

дружеството са български, германски, австрийски, гръцки и други компании. 

24 часа, 17 август 2020 

Хотелите в Слънчев бряг ще затворят преждевременно 

Въпреки заявката на предишния министър на туризма Николина Ангелкова за дълъг летен сезон в 

Слънчев бряг той ще е по-кратък от обикновено. Заради липса на туристи хотелите масово ще 

затворят до средата на септември, съобщиха от Съюза на собствениците в курорта. Това лято 

туризмът по Черноморието се „задвижва“ основно от българите, които обаче предпочитат 

кратките уикенд почивки, които се оказват недостатъчни за хотелиерите. Освен това обикновено 

българи по морето има до края на месец август. Месеците септември и октомври, са „силните“ за 

чуждите посетители, които обаче тази година ги няма. Така описа картината по морето Веселин 

Налбантов, зам-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), 

както и собственик на хотел в Слънчев бряг. 

economic.bg, 13 август 2020 

Танева закъсня фатално да събере 80-те милиона от горските замени  

Закъснението на България да си поиска обратно неправомерно получената държавна помощ при 

неравностойните горски заменки в стил кон за кокошка е на път да се окаже фатално, предупреди 

инициативата "Зелени закони". Много е възможно при повечето от сделките, сключвани в периода 

2007-2009 година, събирането на парите да се окаже невъзможно заради изтекла абсолютна 

погасителна давност - 10 години. Така стойността на щетата, за която се подозира, че е силно 

занижена, ще се окаже и съвсем невъзможна за събиране. Проблемът за изтеклата абсолютна 

давност лъсна покрай спечелено на първа инстанция дело в Административния съд - София, 

заведено от "Литекс Комерс" на Гриша Ганчев. През 2008 г. фирмата взе от държавата 293 декара 

горски имоти край Несебър, като й предостави в замяна свои гори с обща площ 2897 декара. При 

първоначалната оценка частните имоти са оценени по-скъпо от държавния и фирмата не е 

доплащала. При повторната оценка на имота, извършена след намесата на Европейската комисия 

през 2014 година за предоставена неправомерно държавна помощ Агенцията по горите установи, 

че "Литекс комерс" има да връща на държавата 1 382 354 лв. главница и 811 746 лв. лихви. 

Сега, 13 август 2020 

mailto:office@kpo.bg
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АНАЛИЗИ 

Свободните индустриални площи у нас се увеличават леко през второто 

тримесечие 

Лек ръст на свободните площи и запазване на офертните наеми, но с очакване за краткосрочно 

понижение. С това се характеризира пазарът на индустриални имоти у нас през второто 

тримесечие, сочи доклад на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton.  

От началото на годината активността на пазара остава устойчива както по отношение на наетите 

площи, така и на проектите в развитие. До средата на годината общо завършените и наетите 

складови и логистични площи са 33 658 кв. м. 

Сред по-големите въведени в експлоатация проекти са пета и шеста сграда от East Ring Logistics 

Park в Нови хан, както и първият етап от Logistics Park Sofia в Равно поле. Активни в наемния 

сегмент са логистични, дистрибуторски и куриерски компании, основно в резултат на ръста на 

онлайн търговията. 

“Регистрираме устойчиво търсене на площи за градска логистика в София, провокирано основно 

от ръста на онлайн търговията”, обобщава Жоро Ангелов, мениджър „Индустриални площи и 

развитие на парцели“ в Cushman & Wakefield Forton. 

По негови наблюдения търсенето на складови площи в рамките на града е в диапазона между 500 

и 1500 кв. м за осигуряването на последния етап от доставката до потребителите. При 

извънградските проекти интересът е за по-големи площи в рамките на 2000 до 6000 кв. м, 

предназначени за логистични операции и складиране. 

Към средата на годината в строеж в София и в околностите са 166 652 кв. м, повечето от които са 

предназначени за собствено ползване. При проектите с площи под наем тенденцията е много от 

започнатите да са договорени за отдаване още в начален етап. От това каква част от строящите се 

проекти ще бъдат отдадени под наем до въвеждането си в експлоатация зависи какъв ще е делът 

на свободните площи през следващите тримесечия. 

“Макар че пазарът показва устойчива активност, ситуацията далеч не е лесна за наемателите и 

наемодателите. В сегашната ситуация много компании търсят оптимизиране на оперативните 

разходи и собствениците на сгради трябва да реагират гъвкаво“, коментира Ангелов. Най-често в 

такива случаи се предлага временна отстъпка от договорените нива в комбинация с удължаване на 

наемния срок. 

Според него може да се очаква краткосрочно намаляване на пазарните наемни нива до 

абсорбирането на свободните площи в новоизграждащите се логистични проекти. 

За момента офертните наеми на логистични площи в София остават без промяна – 3,8 евро на кв. 

м за по-големи обекти и 4,2-4,4 евро на кв. м за проекти среден размер. Делът на свободните 

площи леко се покачва през второто тримесечие, но остава в границите на 2%. 

В страната пазарът на индустриални площи е доминиран от експортно ориентирани 

производствени предприятия. Предвид затрудненията на световната икономика секторът на 

индустриални недвижими имоти се очаква да се възстановява бавно и поетапно. 

investor.bg, 19 август 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“ 

КОГА: 12 - 26 август 2020, 18:30 - 21:30 ч. 

КЪДЕ: Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет. 4, София, Бул. "Шипченски проход" 63, 

индустриална сграда Електроника 

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. ВЗЕМАНЕ НА КЛЮЧОВИ 

РЕШЕНИЯ“ 

КОГА: 1 септември 2020, 09:00 - 18:00 ч. 

КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92 

 ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – PREPARATION FOR SUCCESS (24 

PDUS) 

КОГА: 24 - 26 септември 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, София 

 КОНФЕРЕНЦИЯ MY SUCCESS “КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” 

КОГА: 30 септември 2020, 09:00 - 15:30 ч. 

КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, София 

 EMPLOYER BRANDING CONFERENCE – MOST WANTED 2020 

КОГА: 7 октомври 2020, 09:30 - 17:00 ч. 

КЪДЕ: Интер Експо Център, София 

 ОБУЧЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП“ 

КОГА: 9 октомври 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

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

 ОБУЧЕНИЕ „ДИАГНОСТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ СТРЕС И БЪРНАУТ (BURNOUT) В 

РАБОТАТА“ 

КОГА: 30 октомври 2020, 09:00 - 17:00 ч. 

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

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 

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

КЪДЕ: София 
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