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Фондация „Америка за България“ е прехвърлила
всички притежавани от нея акции от капитала на „И
Ар Джи Капитал 3“ АДСИЦ при масовата продажба
на акции на 29 октомври, съобщи дружеството чрез
Бюлетина на investor.bg. Фондацията е продала 1 036
700 броя безналични поименни акции с право на глас
от капитала на дружеството, представляващи 49,37%
от капитала му. Вследствие на разпореждането с
всички притежавани акции правото на глас на
Фондацията е паднало под праговете по чл.145 от
ЗППЦК, а именно под 5%. Дружеството обяви
имената и на други двама продавачи на акции с дял
над 5% от капитала. Единият акционер е Майкъл
Хънсбъргър, гражданин на САЩ. Той се е разпоредил
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Фондация „Америка за България“ е
продала всичките си акции в „И Ар Джи
Капитал“
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economy.bg, 04 ноември 2020
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Старозагорският производител на пилешко месо
„Градус“ АД е решил да създаде ново дъщерно
дружество, свързано с придобиване и отдаване под
наем на транспортни средства. Компанията „Градус
Лоджистикс“ ще е с капитал от 400 000 лева. За
представляващи дружеството са избрани братята Лука
Ангелов и Иван Ангелов, които са представители и на
„Градус“, както и основни акционери. В решението на
Съвета на директорите за създаването на новата
компания се посочва, че целта е да се обезпечат
необходимите транспортни средства за дейността на
останалите дъщерни дружества. Чрез обособяването
на този тип дейност в отделно дружество се постига
по-висока степен на профилиране на дъщерните
дружества и по-добри условия по обслужване на
дейността, се казва още там. Към 30 септември
регистрираният акционерен капитал на „Градус“ АД
възлиза на 243.6 млн. лв.

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

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 второ тримесечие 2020 г.
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със 124 500 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „И Ар Джи
Капитал“, представляващи 5,93% от капитала. В същия ден своите акции е продал и
американецът Франк Луис Бауър. Той е извършил разпореждане със 165 509 броя
безналични поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи
7,88% от капитала. Това означава, че за ден големите акционери са продали 63,18% от
капитала на дружеството.
Банкеръ, 04 ноември 2020

„СОФ Кънект“ поиска да придобие част от Летище София
Новият концесионер на Летище София – дружеството „СОФ Кънект“ – е започнало
процедурата по придобиване на част от капитала на летището. В момента дружеството
„Летище София“ ЕАД е 100% собственост на Министерството на транспорта, но според
подписания през юли тази година концесионен договор частната компания може, а и трети
страни, могат да придобият до 40% от аеропорта. За намерението на „СОФ Кънект“ се
разбира от заявление до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за произнасяне
относно предстоящата концентрация. Според контракта до пет години от влизането му в
сила новият концесионер може да придобие част от летищния оператор, като впоследствие
може да прехвърля на трето дружество – стига този "преотдаден" дял да не надхвърля 20%
и дружеството да е финансова институция. Всеки нов акционер подлежи на одобрение от
транспортното министерство.
economic.bg, 03 ноември 2020

ЧСИ продава кинокомплексите „Арена Младост“ и „Арена Запад“ за 6,1
млн. лв.
Частен съдебен изпълнител обяви за публична продан двете сгради на най-голямата
българска кино верига - Кино Арена, в София, става ясно от съобщение на сайта на
Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ). Кинокомплексът „Арена Запад" на
бул. „Тодор Александров“ е с начална цена от близо 3,6 млн. лв., като в нея се включва и
теренът, върху който е построена сградата. Комплексът се състои от 15 киносалона и
заведения за хранене и е с разгъната застроена площ от близо 17 хил. кв. м. В съобщението
на КЧСИ се уточнява, че обект на публичната продан е само правото на собственост без
правото на ползване на имота. Другият обект на киноверигата, „Арена Младост", в квартал
„Младост“ 4 е с начална цена от близо 2,5 млн. лв., като в публичната продан не е включен
теренът, върху който се намира сградата. Комплексът в „Младост“ също се състои от 15
киносалона и заведения за хранене и е с разгъната застроена площ от 15 100 кв. м. И за
втората сграда обект на публичната продан е само правото на собственост без правото на
ползване на имота. За собственик и на двете сгради е посочено дружеството „Лето Инвест“
ООД.
investor.bg, 03 ноември 2020

БФБ ще изкупи обратно до 300 хил. собствени акции
Българска фондова борса (БФБ) ще изкупи обратно до 300 000 собствени акции, това реши
Общото събрание на акционерите на институцията. Решението предвижда Българска
независима енергийна борса, еднолично контролирано дъщерно дружество на БФБ, да
изкупи тези книжа от капитала на компанията-майка. Срокът за обратното изкупуване е до
3 години, като за една година не могат да се изкупят повече от 3% от акциите на
дружеството. Изкупуването трябва да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция.
стр. 2 от 14
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Процедурата по обратно изкупуване на собствени акции е стандартна практика на
публичните компании по света и в България.
econ.bg, 02 ноември 2020

КЗК разреши на "Еврохолд" да придобие ЧЕЗ Груп в България
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Еврохолд България" да придобие
контрол върху дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в България, съобщават от компанията.
Разрешението за придобиване е чрез специално създадената Eastern European Electric
Company B.V. (EEEС), 100% собственост на "Еврохолд". Миналата година “Еврохолд”
поиска да придобие чрез “Ийстърн Юръпиън електрик къмпани” 7 компании от групата
ЧЕЗ - “ЧЕЗ България”, “ЧЕЗ Разпределение България”, “ЧЕЗ Електро България” , “ЧЕЗ
Трейд България” , “Фри Енерджи Проджект Орешец”, “Бара Груп” и “ЧЕЗ Информационни
и комуникационни технологии България”. След преговори двете страни се споразумяха за
цена от 335 млн. евро. КЗК обаче спря сделката с мотив, че 77,3% от приходите на
“Еврохолд” са от застрахователни услуги, което ще му даде предимство при търговията на
ток на свободния пазар. Комисията се произнесе в рекордно кратък срок от 10 дни при
възможен срок от 4 месеца.
24 часа, 30 октомври 2020

КЗК разреши на „София Франс Ауто“ да купи конкурента „Опел
Аутомотив България“
Автомобилният пазар в страната е малък по обем, характеризиращ се със сравнително слабо
вътрешно търсене и силна конкуренция между различни марки автомобили, които са със
сходни качества и характеристики. Сред участниците са вносители на множество световни
марки - „Шкода“, „Форд“, „Фолксваген“, „Рено“, „Нисан“, „Дачия“, „Тойота“, „Пежо“,
„Опел“ и др., като същите, имайки подкрепата на своите корпоративни групи, са в
състояние да окажат действителен конкурентен натиск върху всеки играч на пазара. „София
Франс Ауто“ АД ще придобие едноличен контрол чрез изкупуване на 100% от
дружествените дялове на „Опел Аутомотив България“ ЕООД - София. Компанията вече
получи разрешение за това от Комисията за защита на конкуренцията. В резултат на тази
концентрация, купувачът планира да навлезе на нови пазари, да развие и разшири
портфейла на предлаганите продукти (стоки и/или услуги), както и да подобри
ефективността на дейността на концентриращите се предприятия.
Банкеръ, 29 октомври 2020

"Блухаус Аксешън Проджект" се влива в "Синтетика"
„Синтетика“ АД започва процедура по преобразуване чрез вливане между публичното
дружество и неговото дъщерно дружество „Блухаус Аксешън Проджект V“ Лимитид,
Кипър. Това обяви компанията чрез съобщение на страницата на БФБ – София след провело
се вчера (27 октомври) заседание на Съвета на директорите. Преструктурирането цели
оптимизиране на груповата структура на публичното дружество, съобщава компанията, без
да дава повече подробности по темата. „Блухаус Аксешън Проджект V” Лимитид е
дружество с ограничена отговорност, вписано и със седалище в Кипър. Регистрираният
предмет на дейност е като инвестиционен холдинг и в тази връзка извършва придобиване и
държане като инвестиция на недвижима собственост, обезпечени или необезпечени
облигации или ценни книжа, търговска дейност, агентство и производство, внос, покупкопродажба на стоки и др.
investor.bg, 29 октомври 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Безработицата в еврозоната и Европейския съюз (ЕС)
остава стабилна през септември на ниво от съответно
8,3% и 7,5%. На годишна база обаче – спрямо
септември 2019 г., има ръст от съответно 0,8 пр.п. и 1,1
пр.п., показват данни на европейската статистическа
служба Евростат. В България нивото на безработицата
също остава стабилно – 6,2%, сочат още данните.
Броят на безработните достига 198 хил. души. По
оценки на статистическата служба общо 15,99 млн.
души в ЕС, от които 13,612 млн. са граждани на страни
от еврозоната, са били без работа през септември. В
сравнение с август броят им се увеличава с 42 хил.
души в ЕС и със 75 хил. души в еврозоната, а на
годишна база ръстът е със съответно 1,811 млн. души
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Безработицата в ЕС и еврозоната остава без
промяна през септември
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investor.bg, 02 ноември 2020
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Производствените цени в България продължиха
тенденцията на спад през септември на годишна база.
Общият индекс на цените на производител през
миналия месец се понижава с 3,1% в сравнение с
година по-рано, показват данните на Националния
статистически институт (НСИ). Намалението на
цените се дължи предимно на спада при
производството в преработващата промишленост - с
3,6%, и при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 3,1%. Годишен
ръст от 9,1% на цените обаче има при добивната
промишленост.
По-значително
намаление
в
преработващата промишленост е отчетено при:
производството на дървен материал и изделия от него,
без мебели - с 3,1%, производството на хартия, картон
и изделия от хартия и картон - с 2,8%, и
производството на изделия от каучук и пластмаси - с
1,8%. Съществено повишение на цените се наблюдава
при производството на хранителни продукти - с 2,6%,
и при обработката на кожи и производството на
изделия от обработени кожи, без косъм - с 2,3%.
Общият индекс на цените на производител през
септември 2020 г. нараства с 0,6% на месечна база.
Статистиката регистрира повишение в добивната
промишленост - с 4,8%, при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
- с 1,1%, и в преработващата промишленост - с 0,2%.

04.11.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.67136 BGN
1 GBP = 2.17213 BGN
Икономически показатели

септ'18

Производствените цени у нас продължиха
тенденцията на спад и през септември

Безработица: 7.2%, септември 2020
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и 1,376 млн. души. През септември почти 3 млн. млади хора на възраст до 25 години са били
безработни, сочат още данните на Евростат. От тях 2,45 млн. души са граждани на страните
от еврозоната. Нивото на младежката безработица достига 17,1% в ЕС и 17,6% в еврозоната
през септември, като се понижава в сравнение с август, когато е съответно 17,8% и 18,3%.
В България през септември младежката безработица достига 18,3% и е стабилна спрямо
август. Броят на безработните младежи е 26 хил.
investor.bg, 02 ноември 2020

Министерство на финансите очаква дефицит от 253,4 млн. лв. за
октомври
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за октомври 2020 г. се
очаква да бъде дефицит в размер на 253,4 млн. лв., сочат предварителни данни на
Министерството на финансите. През месеца са извършени по-високи разходи, свързани със
социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по
мярка 60/40, изплащане на месечна добавка към пенсии в размер на 50 лева, плащания към
земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки, което заедно с
традиционно по-високите разходи през есенно-зимния сезон се отразява в текущо
превишение на разходите над приходите за октомври, допълват от ведомството.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към
октомври 2020 г. се очаква да бъде положително в размер на 618 млн. лв. (0,5 % от
прогнозния БВП) на база предварителни данни и оценки. Приходите, помощите и даренията
по КФП към октомври 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 36,3 млрд. лв. (81,8 % от
актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2020 г., данъчните и
неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към октомври 2020 г. се
свиват с 410,9 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 404,7 млн. лева. През
последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което
постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на
пандемията.
investor.bg, 02 ноември 2020

Печалбата на банките за девет месеца намаля с над 45% на годишна база
Към 30 септември печалбата на банковата система е 701 млн. лв., или с 45% (569 млн. лв.)
по-малко от отчетената за първите девет месеца на миналата година, показва банковата
статистика. Спадът се дължи на извънредната ситуация заради коронавируса при по-слаба
икономическа активност. От централната банка обявиха, че разходите за обезценка на
финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата,
към края на септември са 628 млн. лв. и се повишават с 282 млн. лв. (81,5%) спрямо
отчетените за деветте месеца на миналата година (346 млн. лв.). Към 30 септември активите
на банковата система достигат 119,2 млрд. лв., като спрямо 30 юни са увеличени с 3,9 млрд.
лв. (3,4%). В структурата на балансовите активи делът на позицията „пари, парични салда
при централни банки и други депозити на виждане“ в края на периода е 20%, на
портфейлите с ценни книжа – 14,9%, а на кредитите и авансите – 60,4%. В централната
банка изчисляват, че ликвидният буфер на банковата система в края на септември е 32,4
млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 12 млрд. лв. Отношението на ликвидно
покритие е 268,7% (при 258% три месеца по-рано). Банковата статистика показва, че
брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5,895 млрд. лв.
като намаляват в сравнение с края на юни, когато бяха 6,017 млрд. лв.
investor.bg, 02 ноември 2020
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Външният дълг на България расте с 3,4% през август
Брутният външен дълг (частен и държавен) на България нараства като част от брутния
вътрешен продукт (БВП). В края на август той е 36,020 млрд. евро, което е годишен ръст с
3,4% (1,188 млрд. евро). Така той представлява 63,5% от прогнозния БВП на страната,
показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). В сравнение с края
на миналата година брутният външен дълг е по-голям с 2,4% (842,6 млн. евро). От
централната банка напомнят, че в края на 2019 г. той беше 35,178 млрд. евро, или 57,4% от
БВП. В БНБ отчитат, че към 31 август дългосрочните задължения са 27,749 млрд. евро, като
нарастват с 4,6% (1,221 млрд. евро) спрямо края на 2019 г. и с 5,3% (1,393 млрд. евро) за
една година. Краткосрочните задължения са 8,271 млрд. евро и намаляват с 4,4% (378,7 млн.
евро) спрямо края на миналата година и с 2,4% (205,6 млн. евро) спрямо август 2019 г.
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на август достигна 5,665
млрд. евро. Спрямо края на 2019 г. той нараства с 4,4% (237,8 млн. евро). За една година
външните задължения на сектора се повишават с 4,6% (249,2 млн. евро). Външните
задължения на банките са 4,788 млрд. евро и се понижават с 2,3% (113,4 млн. евро) спрямо
края на 2019 г., но нараства на годишна база с 5% (226,8 млн. евро). Задълженията в
чужбина на бизнеса и домакинствата са 10,768 млрд. евро и намаляват с 2,1% (232,1 млн.
евро) спрямо края на 2019 г. и с 2% (222,2 млн. евро) в сравнение с август 2019 г.
investor.bg, 29 октомври 2020

Кабинетът одобри проектозакона за държавния бюджет за 2021 г.
Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България
за 2021 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода
2021-2023 година, която представлява мотивите към законопроекта. Приходите за периода
2021-2023 г., изразени като процент от БВП, са в диапазона от 38,3 процента до 37,6 на сто,
а в номинален размер те се увеличават, като от 47 645,2 млн. лв. за 2021 г. се очаква да
достигнат 52 423,8 млн. лв. през 2023 година. Разходите, изразени като процент от БВП, са
в диапазона от 42,2 процента до 39,6 на сто и имат основен консолидационен принос за
постигане на целите за бюджетното салдо. В номинален размер разходите се увеличават,
като от 52 532,2 млн. лв. за 2021 г. се очаква да достигнат 54 963,8 млн. лв. през 2023 година.
В основните показатели се наблюдава тенденция на номинално увеличение както на
приходите, така и на разходите, при условие че се изключат разходите през 2020 и 2021 г.,
свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията. Независимо че параметрите
на разходната част на бюджета за 2020 и 2021 г. надвишават 40-процентното правило по чл.
28, ал. 1 от ЗПФ, то след елиминиране на ефекта от временните разходи за COVID-19 мерки,
те са в рамките на ограничението. Дефицитът по КФП (на касова основа) показва тенденция
на намаляване от 4,4 процента от БВП през 2020 г. (ревизирана оценка) до 1,8 процента от
БВП през 2023 г.
24 часа, 29 октомври 2020

Парите по новите европрограми ще са с 4,6 млрд. лева по-малко
Общият ресурс по оперативните програми в следващия програмен период ще е с 4,6 млрд.
лева по-малко от предварително обявеното. Новината е добра за националния бюджет,
защото намалението идва от по-нисък дял на националното съфинансиране. Намаленият
ресурс обаче означава и стесняване на възможностите за финансиране на проекти. Това
става ясно от публикувания за обществено обсъждане втори вариант на
проектоспоразумението с Европейската комисия за следващия програмен период 2021-2027
г. Актуализираното споразумение отчита последните договорки, постигнати на европейско
ниво за планирането на новата бюджетна рамка, като в частта оперативни програми числата
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се стичат за относително стабилни. Извън тях тежки преговори текат по новия инструмент
на ЕС за възстановяване от кризата, по който България очаква 7,7 млрд. евро безвъзмездно
и възможност за други 4,5 млрд. евро заеми. В първоначалният вариант на
проектоспоразумението с ЕК общият ресурс за финансиране на оперативните програми (без
тази за морско дело и рибарство, при която промяна няма) възлизаше на 13,5 млрд. евро, от
които 4 млрд. евро национално съфинансиране. В преработеното споразумение общият
ресурс е намален на 11,3 млрд. евро, като националното съфинансиране вече е 1,7 млрд.
евро. От числата става ясно, че основната причина за чувствителното намаление е пониската ставка за задължително национално съфинансиране.
Сега, 28 октомври 2020

България с най-малко съкратени
По-малко от 10% от работещите в България са били временно освободени или с намалено
работно време. Между 2 и 3,5% са загубили работата си. Това сочат данни на Евростат за
второто тримесечие на годината. По отношение на служителите с намалено работно време
в България те са под 10%, както и в Унгария, прибалтийските страни, Финландия и Швеция.
С над 25%, са Италия, Ирландия и Гърция. Процентът в Испания, Франция, Австрия и
Словакия е между 20 и 25. Най-малко хора са загубили работата си в Гърция, Хърватия,
Полша и Словакия - под 2%. България е в следващата категория с Франция, Румъния и др.
Най-засегната отново е Испания - с над 6,5%. Най-голям риск да загубят работата си имат
временно заетите, младите между 16 и 24 години и нискоквалифицираните. В България този
риск е между 0,02 и 0,04 пункта по скала от 0 до 1 и е сред най-ниските.
24 часа, 28 октомври 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно с автомобилни горива
и смазочни материали", по Общо приходи за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
ОМВ България ООД
Шел България ЕАД
НИС Петрол ЕООД
Товарни превози АД
Девон ООД
Геотерм АД
Галина ЕООД
Лада Груп ЕООД
Тимшел ООД
Рих ООД

Град
София
София
София
Русе
Разград
Генерал Тошево
Варна
София
Панагюрище
Мадан

Общо приходи,
(хил. лв.)
2018
2019
687 039
751 898
477 738
494 509
229 831
192 757
48 208
67 646
3 796
14 088
11 456
11 054
8 663
8 469
8 230
8 155
6 837
7 768
6 795
6 425

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

Основен пазар
Premium

534 003.27

Standard

4 158 280.69

АДСИЦ

431 950.95

Регулиран пазар общо

5 877 808.97

BGREIT: 06.10.2020 – 03.11.2020
137.0

136.5
136.0
135.5

135.0
134.5

134.0
30.10

03.11

01.11

26.10

28.10

22.10

24.10

18.10

20.10

14.10

16.10

10.10

12.10

133.5

BGBX40: 06.10.2020 – 03.11.2020

30.10

01.11

03.11

30.10

01.11

03.11

26.10

28.10

22.10

24.10

18.10

20.10

14.10

16.10

10.10

99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0

12.10

Българска фондова борса (БФБ) даде официален старт
на програмата beamUp lab за стимулиране и насърчаване
на растежа на български стартъпи, малки и средни
компании. Инициативата е на Българска фондова борса,
под егидата на Министерството на финансите и се
реализира в партньорството на Фонд на фондовете,
Българска банка за развитие, Европейска банка за
възстановяване и развитие, Българска асоциация на
лицензираните инвестиционни посредници и Българска
стартъп асоциация. Целта на програмата е да отличи
перспективни и иновативни български компании с
устойчиви бизнес модели, да им даде видимост пред
потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното
знание относно възможностите за финансиране. „Целим
да обединим усилията на възможно най-много
участници, както от страна на източниците на капитали
и тези, които инвестират, така и от страна на тези, които
се нуждаят от средства. В България има много добри
компании и те трябва да бъдат показвани.Те трябва да
бъдат пример за останалия бизнес, да бъдат стимул. По
тази причина решихме да се съсредоточим върху
иновативни компании, с устойчиви бизнес модели,
компании с много добър растеж в различни сектори, на
които в следващите 12 месеца ще подадем ръка“, заяви
изпълнителният директор на БФБ Маню Моравенов. В
хода на програмата ще бъдат организирани четири
стратегически срещи, на които ще се обсъдят
възможности за растеж на бизнеса от самия старт до
момента, в който компанията е готова за IPO.

БФБ-София
Седмичен оборот
26 - 30 октомври 2020 г.
Пазар
Оборот (лв.)

06.10

иновативни

08.10

20

06.10

на

08.10

БФБ подава ръка
български компании

SOFIX: 06.10.2020 – 03.11.2020
432.0
430.0
428.0

426.0
422.0
420.0

418.0
26.10

28.10

22.10

24.10

18.10

20.10

14.10

16.10

10.10

12.10

416.0

06.10

БФБ записа ръст на оборота и пазарната
капитализация за третото тримесечие

424.0

08.10

investor.bg, 03 ноември 2020

Оборотът на регулирания пазар на финансови
инструменти през третото тримесечие на 2020 г. е 103,3
млн. лв., като нараства с близо 11% спрямо второто
тримесечие, става ясно от отчета на Българска фондова борса (БФБ) - София към края на
септември.
Той се дължи основно на увеличение в оборота с облигации, който нараства с 22,4 млн. лева
(593%). Значително по-малък ръст от 83,7 хил. лв. (25%) се наблюдава при оборота с
компенсаторни инструменти. При останалите основни групи финансови инструменти се
отчита спад в оборота.
Най-нисък е оборотът през юли - 31,4 млн. лв., а най-висок е през август - 36,7 млн. лв.
Между юли и септември са сключени 10 441 сделки. За сравнение, през предходното
тримесечие техният брой беше 15 870, което представлява спад от 34,21%. Това се дължи
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на намаляването на броя сделки при почти всички финансови инструменти с изключение
на ръст на броя сделки при облигациите и компенсаторните инструменти, който е
незначителен в абсолютно изражение.
Броят сделки с акции (без АДСИЦ) намалява с 38%, а намалението в броя сделки с акции
на АДСИЦ е с 13,5%. Най-нисък е броят сделки през юли - 3 003, а най-висок е през
септември - 3 847 сделки.
През третото тримесечие секторът „Финансови и застрахователни дейности“ запазва
челното място в класацията по оборот с 47,04 млн. лв. Оборотът на сектора надхвърля 60%
от общия оборот за тримесечието. Това прави оборота и капитализацията на борсата
особено чувствителни към сътресения и лоши новини, свързани с банковия и
застрахователния сектори.
На второ място в класацията изненадващо се появи сектор “Професионални дейности и
научни изследвания“ с оборот от 12,09 млн. лв., а сектор „Преработваща промишленост“
зае традиционното трето място в класацията с оборот от 6,17 млн. лв. Четвърти в класацията
е Сектор „Операции с недвижими имоти“ с оборот от 4,9 млн. лв. и 5,9% от общия оборот.
Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ АД достигна 27,9 млрд. лева в края
на третото тримесечие на 2020 г., което представлява ръст от 0,51% спрямо края на второто
тримесечие. Пазарната капитализация на сегмент Premium на Основния пазар намаля с
1,76%, докато тази на сегмент Standard нарасна с 2,28%. Капитализацията на сегмент
АДСИЦ на Основния пазар нарасна с 0,21%.
В края на третото тримесечие бе отбелязано разнопосочно движение в стойността на
индексите на БФБ спрямо началото му. SOFIX и BGBX40 понижиха своята стойност през
третото тримесечие, докато BGTR30 и BGREIT нараснаха.
Най-голямо в процентно отношение бе намалението от 5,67% в стойността на SOFIX, с
0,35% спадна стойността на BGBX40. BGTR30 нарасна с 1,75%, а стойността на BGREIT
се увеличи с 2,09% . Прави впечатление, че през юли имаше низходящо движение на
индексите, а през август и септември повечето индекси се повишиха.
Нетната печалба към края на третото тримесечие нараства с 12% до 1,4 млн. лв.
investor.bg, 29 октомври 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.
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ИНВЕСТИЦИИ

"Дънди прешъс металс" окончателно се
отказа да търси руди в "Свети Никола"
"Дънди прешъс металс Челопеч", която оперира
две златни мини в страната, се отказа окончателно
да търси руди в площта "Свети Никола", която
попада в областите Стара Загора и Пловдив. Това
стана след натиск от местен инициативен комитет,
който принуди компанията да оттегли проекта си.
В резултат на това в средата на октомври
министърът на енергетиката отмени разрешението,
което беше издадено преди година след
положително становище от всички институции, а в
края на месеца представители на компанията
потвърдиха отказа си и на среща с председателя на
комитета. Компанията получи разрешение за
търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми в площта "Свети Никола" в средата на
декември 2019 г. Това стана след заявен интерес от
нея и след като в определения едномесечен срок
други кандидати не се появиха. Изпълнено беше и
другото законово условие - съгласуване на
заявлението с компетентните министри (за
опазване на националната сигурност и отбраната,
за защитените територии и за културните
ценности). Така компанията получи право да търси
и проучва руди за срок от 3 години и се ангажира
да инвестира най-малко 470 хил. долара в тези
дейности.
Капитал, 04 ноември 2020

Правят интермодален жп терминал в
Горна Оряховица
Изграждането на интермодален терминал в Горна
Оряховица е записано в Плана за възстановяване и
устойчивост на Република България. Проектът на
стратегическия документ бе представен онлайн
пред обществеността от вицепремиера Томислав
Дончев. 267,7 млн. лв. е планираният ресурс за
подобряване на цифровата и транспортна
свързаност и местното развитие. Периодът на
изпълнение е 2021 – 2026 г. Проектът предвижда
изграждане, преустройство и рехабилитация на
ключови гарови комплекси (Мездра, Червен бряг,
Илиянци, Враца, Левски, Горна Оряховица, Варна
и Филипово), разположени по основната и широко
обхватната TEN-T мрежа, както и изграждане на
модерен интермодален железопътен терминал в

А1 България и SAP България
сключиха
стратегическо
партньорство
А1 и SAP България сключиха
стратегическо партньорство, което
ще позволи на телекома да разшири
портфолиото си от SAP решения и
услуги с фокус върху добавената
стойност за бизнес клиентите.
Общата цел на двете компании е да
подпомогнат процеса на цялостната
дигитална
трансформация
на
компаниите у нас и да подкрепят
развитието на „умните градове“ в
България. А1 е единствената
компания в България до момента,
която е официален Reseller на SAP и
има право да предлага на клиентите
си лицензи за ERP решенията за
малки и средни компании SAP
Business One, и за по-големи
корпорации SAP S/4Hana.
investor.bg, 29 октомври 2020

ЕБВР обмисля да финансира
модернизацията на Летище София
с €85 млн.
Европейската
банка
за
възстановяване и развитие (ЕБВР)
обмисля
да
финансира
модернизацията на Летище София с
85 млн. евро. Кредитополучател е
концесионерът на летището „СОФ
Кънект“
АД
ĸoнcopциyм,
ръководен
от
фpeнcĸия
инвecтициoнeн фoнд Меrіdіаm (99%
дял) и бaзиpaнaтa в Aвcтpия
cтpoитeлнa ĸoмпaния Ѕtrаbаg (1%
дял). Парите от заема ще се
използват за „модернизацията и
надграждането на стратегическата
летищна
инфраструктура
в
страната“. Той ще бъде част от поголяма кредитна линия на стойност
250 млн. евро, предоставена
съвместно с други международни
финансови институции и търговски
банки.
economic.bg, 29 октомври 2020
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най-големия железопътен възел в Северна България – Горна Оряховица. Реализацията на
проекта ще подобри качеството на железопътната инфраструктура в страната и ще позволи
нарастване на дела на железопътния транспорт в структурата на превозените товари и
пътници за сметка на автомобилния транспорт с очаквани позитивни ефекти по отношение
на компонентите и факторите на околната среда. Същевременно проектът ще укрепи
потенциала за растеж на районите, в който са разположени включените в него отделни
обекти. Преобладаващо това са гарови комплекси в по-слабо инфраструктурно развитата
Северна България с изключение на гара Филипово (Южен Централен район). По този начин
ще бъдат създадени предпоставки за намаляване на междурегионалните различия в
страната. Общият планиран ресурс е 188.0 млн. лв. с период на изпълнение 2021 – 2025 г.
Борба, 03 ноември 2020

Правят първата зарядна станция за коли на водород край Пловдив
Една от първите станции в страната за зареждане на автомобили на водород може да бъде
изградена във Войводиново. Инвестиционното намерение е на фирма „ИД Индъстри“
ЕООД. На терен от близо 6 дка в местността Полук Тарла дружеството възнамерява да
инсталира 4 броя за зареждане с гориво водород на тежкотоварни превозни и работни
средства, автобуси и др. и 10 колонки за зареждане с електричество на електромобили. Ще
има също така обслужващи сгради - офис, заведение за хранене, магазин, санитарнобитови
помещения за шофьорите и бунгала за нощуване. Водородното гориво ще се произвежда на
място в генератори на водород, използващи процес на електролиза на вода с електричество,
подадено от екологичен източник - фотоволтаична централа с мощност 75kW. Това става
ясно от подадената документация в РИОСВ. Инвестиционното намерение все още е на етап
изработването на ПУП и промяна на предназначението на терена, върху който в бъдеще ще
се реализира инвестицията. От имота ще се образуват два УПИ, единият с отреждане за
„Обществено обслужващи и складови дейности”, а другият - за „Техническа
инфраструктура“. До края на 2020 г. в България трябва да бъдат изградени първите станции
за зареждане на автомобили с водород, а до 2030 г. броят им може да достигне до 50,
предвижда проектонаредба, разработена от експерти на пет министерства.
Марица, 03 ноември 2020

Държавната петролна компания ще купува горива за десетки милиони
Все още несъздаденото предприятие "Държавна петролна компания" ще изхарчи 35,671
млн. лв. за обновяване и донатрупване на горива през бюджетната 2021 година. Не е ясно
какви количества горива точно ще се търгуват, защото няма разбивка колко точно запаси
подлежат на обновяване и колко ще се донатрупват. При всички случаи задава се една от
най-бурните години за донатрупване и обновяване на резервите от горива. Това става ясно
от внесения проектобюджет на държавата за 2021 година. Бюджетът на самото държавно
предприятие със сигурност ще надхвърли сумата от 36 млн. лв., защото в нея не са включени
административни разходи, а структурата вероятно ще прави и големи капиталови разходи
покрай планирано строителство на бензиностанции и нови складове за горива. Към момента
от внесения законопроект за бюджета няма как да се разбере какви точно ще са разходите
на новото държавно предприятие за 2021 г. Според одобрените в Закона за държавните
резерви и военновременни запаси текстове предприятието ще е под шапката на
министерство на икономиката. Справка във фирмените регистри показва, че такова
предприятие все още не е регистрирано.
Сега, 02 ноември 2020
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АНАЛИЗИ

Colliers: Ритейл парковете в България са 15 и четири се строят
Страната е на последно място в ЦИЕ с едва 25 кв. м търговски площи от този формат
на 1000 души по данни на консултантите
Сегментът на ритейл парковете в България все още е недоразвит в сравнение с останалите
държави в Централна и Източна Европа и това крие потенциал.
Търговските площи от този формат в България в момента са 174 600 кв. м, от които 65 000
кв. м са в София. Общата наличност е разпределена между 15 парка, а още четири проекта
са в процес на строителство, сочи нов доклад на Colliers International.
Перспективен формат
Ритейл парковете бяха най-слабо засегнатият търговски формат при първата COVID вълна
наред с онлайн търговията. За разлика от моловете, те не бяха напълно затворени. Сега на
тях се гледа като на особено перспективни. Потребителите се чувстват по-сигурни да
пазаруват в тях в условията на коронакриза. Търговците ги предпочитат и заради пониските наемни нива в сравнение с моловете.
В дефиницията на Colliers под ритейл парк се разбират търговски площи, строени
специално с тази цел, с наземни пространства, отдаваеми под наем, с поне три обекта върху
2000 кв. м или повече, с централизирано управление и с достатъчно място за паркиране.
Последно място в региона
В Чехия например, по данни от доклада, на 1000 жители се падат 139 кв. м площи в ритейл
паркове и това е най-високото ниво в Централна и Източна Европа. България е на последно
място по този показател с едва 25 кв. м. За сравнение в съседните Румъния и Сърбия този
тип площи са съответно 62 кв. м и 60 кв. м, а в Унгария и Полша - 57 и 56 кв. м.
Най-голяма е концентрацията на ритейл парк - площи в столицата на Словакия - Братислава
- 292 кв. м на 1000 жители, следвана от Варшава с 227 кв. м и Букурещ - с 198 кв м. В София
на 1000 души се падат 52 кв. м, почти колкото и в Будапеща (53 кв. м). България и Унгария
са на двете последни места в региона.
7% свободни площи
В София ритейл парковете са три, в Пловдив - четири, във Варна - два. По един ритейл парк
има във Велико Търново, Добрич, Шумен, Костинброд, Благоевград, Хасково. Интересен
феномен е Ямбол, град със 70 000 жители без мол, в който два ритейл парка са в процес на
изграждане. В строеж са и ритейл паркове в два града с по 30 000 жители - Дупница и
Монтана.
От Colliers виждат потенциал още във Враца, Плевен, Русе, Разград, Сливен, Кърджали,
Пазарджик и Кюстендил.
Вакантните площи в българските ритейл паркове по оценка на консултантите са 7%.
Наемните цени се движат между 6 и 10 евро на кв. м, а сървис таксата е 1-1.5 евро на кв. м
- и в двата случая месечно. С тези наемни нива България е в долната граница за ЦИЕ, заедно
със Сърбия (5-12 евро), и с Унгария (6-12 евро на кв. м). Наемите в Румъния се движат
между 7 и 15 евро, в Полша и Чехия са между 8 и 12 евро, а в Словакия - между 8 и 9 евро.
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Български инвеститори, наемателите - и международни
Инвеститорите и собствениците на 89% от площите в ритейл парковете в България са
местни юридически лица, по данни на Colliers.
Сред наемателите в ритейл парковете местните фирми заемат 40% от търговските площи,
чуждестранните компании, представени директно, са 51%, а на франчайз - 9%. Най-голяма
част от площите заемат търговците на мебели и "направи си сам" - 39%, следвани от
модните марки - 10%, супермаркетите - 9%, магазините за електроника - 8%. Другите две
ключови категории са дрогериите и зоомагазините. С голям дял са специализираните
търговци на бебешки и детски продукти (7%) и търговците на спортна екипировка (6% от
площите).
Преобладаващата част от ритейл парковете в България (55%) са с над 11 наемателя. При
39% представените марки са между шест и десет, а при 7% - под пет.
Свободните площи са предимно в обекти от около 1000 кв. м.
Капитал, 29 октомври 2020
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


„СЕСИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА REV СТАТУС, ЕСЕН 2020“
КОГА: 20 септември 2020 г. – 01 декември 2020 г.
ОРГАНИЗАТОР: Камара на професионалните оценители
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: coordinator@kpo.bg

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТОЙНОСТ МЕЖДУ ЗЕМЯ, СГРАДИ И ДРУГИ АКТИВИ ПРИ
ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КОГА: 5 ноември 2020, 13.00 ч. - 17.00 ч.
КЪДЕ: Полиграфия Офис Център, Бул. Цариградско шосе 47А / Online

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА
КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: София

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ
КОГА: 20 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: София

 ОБУЧЕНИЕ „УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ“
КОГА: 27 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: ,,ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU
2016/679 (GDPR)“
КОГА: 14 - 15 декември. 2020, 09:30 - 13:00 ч.
КЪДЕ: Online

 АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ – БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛИ
КОГА: 13 януари - 9 юни 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 ОБУЧЕНИЕ „БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО“
КОГА: 15 февруари - 31 март 2021, 18:30 - 21:30 ч.
КЪДЕ: Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет.4, София, Бул. "Шипченски проход" 63,
индустриална сграда Електроника

 ТРЕНИНГ „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ“
КОГА: 17 март 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.
ЕФЕКТИВНИ ОПЕРАТИВКИ“
КОГА: 7 април 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92
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