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Софтуерният гигант SAP купи собствена сграда в
София, осъществявайки най-голямата сделка на
имотния офис пазар в столицата през последните три
години. Става дума за новопостроената Park Lane
Office в квартал „Хладилника-Витоша“. Размерът на
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SAP сключи най-голямата имотна сделка в
София за последните 3 години
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Комисията за финансов надзор одобри коригираните
търгови предложения на Eastern European Electric
Company B.V. - холдингът, консолидиращ енергийния
бизнес на „Еврохолд България“ АД, за придобиването
на остатъчните 33% от капитала на дистрибутора на
електроенергия -„ЧЕЗ Разпределение България“ АД и
доставчика на електроенергия – „ЧЕЗ Електро
България“ АД. В момента Eastern European Electric
Company притежава 67% от капитала на двете
дружества и предлага да придобие 636 240 акции на
„ЧЕЗ Разпределение България“ на цена от 291 лв. за
акция или общо 185.2 млн. лв., както и 1650 акции на
„ЧЕЗ Електро България“ на цена от 26 904 лв. за акция
или общо 44.4 млн. лева. Компанията очаква
процедурата за търговите предложения да приключи
до края на ноември. През юли „Еврохолд“ придоби
седем дружества на чешката „ЧЕЗ Груп“ за 335 млн.
евро като сделката бе реализирана чрез дъщерната му
Eastern European Electric Company. „Еврохолд
България“ е водеща финансова и енергийна група с
дейност в региона на Централна и Югоизточна Европа
и държави от бившия СССР. Развива бизнес в
областта на дистрибуцията, търговията и доставките
на
електроенергия,
застраховането,
лизинга,
продажбите на автомобили, инвестициите и
управлението на активи. Акциите й се търгуват на
фондовите борси в София и Варшава. Тя обслужва над
7 млн. клиенти и има над 6 хил. служители в 14
държави.

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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КФН одобри търговите предложения за
„ЧЕЗ Разпределение“ и „ЧЕЗ Електро“

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2020 г. шестте града с население над 120 хил.
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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инвестицията е около 50 млн. евро, научи Economic.bg от източници, запознати с пазара.
Според официалната информация до края на 2022 г. всички служители на германския IT
играч вече ще работят от там. „Инвестицията в закупуването на офис сграда е естествена
стъпка в развитието на компанията в страната ни“, коментира Радомир Миланов,
изпълнителен директор на SAP България. От стъпването си в страната през 2000 г. досега
компанията непрекъснато разширява своето присъствие тук, като само през тази година
например е разкрила 300 нови позиции. Към момента „САП Лаб България“ разполага с три
офиса на различни локации в София. Инвестицията в собствена сграда е поредният ход към
затвърждаване на позициите ѝ у нас.
economic.bg, 08 октомври 2021

КФН издава временна забрана за търговото към акционерите на "Агро
Финанс"
Комисията за финансов надзор (КФН) е издала временна забрана за публикуване на търгово
предложение от „Агрион Инвест“ АД, гр. Пловдив, за закупуване на 38 524 броя акции от
капитала на „Агро Финанс“ АД от останалите акционери на дружеството. Това се вижда от
решение на Комисията, публикувано на сайта ѝ. „Агрион Инвест“ отправи търговото
предложение в началото на септември. Това е финалната стъпка преди отписването на
„Агро Финанс“ от борсата, след като по-рано дружеството беше преобразувано от АДСИЦ
в АД. Компанията ще продължи да изпълнява същата дейност, но като непублично
дружество.
investor.bg, 07 октомври 2021

Synergon Energy продава целия си дял в Synergon Ins
Българската диверсифицирана група Synergon Holding заяви, че нейното дъщерно
дружество Synergon Energy е продало целия си дял в дъщерното дружество Synergon Ins за
неразкрита цена на 5 октомври. Synergon Holding не предостави повече подробности в
изявление, публикувано във вторник. Synergon Energy е единствен собственик на 100% от
Synergon Ins, според данни от търговския регистър на България. Към 15:20 CET в сряда,
акциите на Synergon Holding се търгуваха равномерно на 0,785 лева на Българската фондова
борса.
SeeNews, 07 октомври 2021

стр. 2 от 14
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 41 (479) 14 октомври 2021

Камара на професионалните оценители

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

МВФ очаква 4.4% ръст на икономиката на
България през 2022 г.
Международният валутен фонд (МВФ) остави
непроменена прогнозата си за ръста на икономиката
на България догодина, но ревизира нагоре с 0.1 пр.
пункт очакванията си за тази. Така фондът залага ръст
на БВП от 4.5% за 2021 г. и 4.4% за догодина, става
ясно от есенната прогноза на институцията, която
беше публикувана във вторник. Експертите от фонда
очакват пикът на потребителската инфлация да е в
края на тази и началото на следващата година. Така
средногодишният
хармонизиран
индекс
на
потребителските цени ще се движи между 2.1% за тази
и 1.9% през следващата година. От МВФ очакват
глобалният растеж на икономиката през 2021 г. да е
5.9%, след което да се забави до 4.9% догодина.
Основните рискове пред възстановяването са ниските
нива на ваксинация в определени икономики, както и
нарушените вериги на доставки.

13.10.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.69263 BGN
1 GBP = 2.30763 BGN
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Общата стойност на изнесените български стоки от
началото на годината продължава да расте и до август
включително достига близо 44 млрд. лв., сочат
предварителните
данни
на
Националния
статистически институт (НСИ). Така експортът се е
увеличил с 22.4% на годишна база, но влияние оказва
базовият ефект - резултатите през 2020 г. бяха
необичайно слаби поради кризата. Обемът на износа
тази година продължава да изпреварва и нивата си
отпреди пандемията, като за първите осем месеца е с
11.5% нагоре спрямо същия период на "нормалната"
2019 г. Само през август реализация в чужбина са
намерили български стоки за над 5.5 млрд. лв. Както и
през последните години резултатът през този месец е
малко по-слаб в сравнение с юли. Спрямо август 2020
г. обаче се отчита ръст от около една трета. Трябва да
се има предвид, че оценките за експорта се базират на
паричната стойност на продуктите, а не на тяхното
количество. Голяма част от по-добрите резултати от
последните месеци вероятно се дължат на
нарастващите цени на суровините и на стоките, които
България продава навън.

ПЧИ: 170.5 млн. EUR, юли 2021

юни'19

Износът продължава да расте с над 22%
през август

Безработица: 4.9%, август 2021
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Трудоспособното население у нас намалява, пенсионерите се увеличават
Новите пенсионери у нас отварят дупка от 30% в българската икономика. Това става ясно
от отчета за 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на
възрастните хора в България. Според данните у нас едва 67 млади хора заместват 100 души,
които излизат в пенсия. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна
възраст, са били замествани от 124 млади хора. Най-висока е стойността на коефициента в
областите Сливен – 90, София (столица) – 79 лица, и Варна – 78. Най-нисък е този показател
в областите Смолян – 41, Кърджали – 48, и Перник, където 100 лица, излизащи от
трудоспособна възраст, се заместват от едва 50 лица, влизащи в трудоспособна възраст.
Населението на България продължава да намалява и застарява, като остават ниски нивата
на раждаемост и високи тези на смъртност у нас, са изводите в отчета. Задълбочава се
дисбалансът в териториалното разпределение на населението. В края на 2020 г. хората на
65 и повече навършени години са 1 504 048, или близо 22 на сто от цялото население. В
сравнение с 2019 г., делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,2 процентни
пункта.
actualno.com, 11 октомври 2021

Промишленото производство расте през август за шести пореден месец
Промишленото производство в България нараства с 10,8% през август спрямо същия месец
на миналата година, сочи сезонно изгладеният индекс на Националния статистически
институт (НСИ). Това е шести пореден месец на растеж за показателя. Месечният ръст е
1,8%, показват още предварителните данни на статистиката. На годишна база ръст на
промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 19,9%, в
добивната промишленост - с 15,8%, и при преработващата промишленост - с 8,9%.
Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на миналата
година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти - с 52,4%, производството, некласифицирано другаде - с
43,5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 29%. Най-голям
спад е отчетен при: производството на напитки - с 31,7%, производството на основни
метали - с 21,6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11,6%.
investor.bg, 11 октомври 2021

4.1% годишен ръст на БВП очакват икономистите на УниКредит Булбанк
България ще завърши годината с ръст на икономиката от 4.1%, предвиждат икономистите
на УниКредит в последния си анализ за Централна и Източна Европа, публикуван на сайта
на банката. Експертите намаляват леко прогнозата си за годишното увеличение на БВП
спрямо очакваните 4.4% три месеца по-рано поради три основни причини: ниския процент
на ваксинирани на фона на доминиращия силно заразен делта вариант, политическата
нестабилност и забавянето на Плана за възстановяване и развитие. През следващата, 2022
година, икономиката ще запази подобен темпа си на растеж и ще завърши с нива от 3.9%.
Новите ограничителни мерки и евентуално удължен периода на действие на фискалната
подкрепа за домакинствата и бизнеса, засегнати от пандемията, според анализа на
УниКредит, ще засегнат негативно икономическото възстановяване. От друга страна, през
ноември българите ще застанат за трети път пред урните само за година.
econ.bg, 08 октомври 2021
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МФ стана голям оптимист за 2022 г.
Българската икономика ще нарасне с цели 4.9% през 2022 г. очаква Министерство на
финансите в есенната си макроикономическа прогноза. На базата на нея държавата
изработва бюджета за следващата година. Оптимистичните очаквания на МФ за ускоряване
на икономическия растеж се дължат на очакванията за бързо възстановяване на световната
икономика и по-голям приток на инвестиции у нас - частни и публични. Особено се разчита
на парите, които страната ни трябва да получи по линия на Плана за възстановяване и
устойчивост на ЕС. България очаква 12.6 млрд. лв. по този план в следващите три години,
но не е ясно каква част от тях ще може да бъдат усвоени през 2022 г. Националният план за
възстановяване все още се доработва, като обещанието на служебния премиер Стефан Янев
е документът да бъде представен в Брюксел до 15 октомври. Почти е невъзможно обаче до
края на годината страната ни да получи авансовата сума от 1.6 млрд. лв., тъй като няма
технологично време планът да бъде одобрен от Европейската комисия. Както стана ясно
този приход е заложен в сметките на държавния бюджет и ако не се реализира ще доведе
до по-голям дефицит. Въпреки това МФ допуска, че за тази година БВП ще нарасне до 4%.
За сравнение, в пролетната прогноза на МФ очакванията бяха само за 2.7% ръст на БВП.
Сега, 08 октомври 2021

Световната банка повиши драстично прогнозата си за българската
икономика
Световната банка повиши драстично прогнозата си за българската икономика за тази
година, доминирана от управлението на служебното правителство на президента Румен
Радев. В последния си доклад международната институция посочва, че очаква брутният
вътрешен продукт (БВП) на страната да нарасне с 3.7% през 2021 г. За сравнение,
прогнозата на банката от юни бе за разширение с едва 2.6%. Световната банка подчертава,
че завръщането на икономиката към предкризисните нива ще се случи едва догодина. За
тогава институцията прогнозира реален ръст на БВП на България от 3.8%, последван от
3.6% през 2023 г. – и двете стойности са повишени спрямо предишните очаквания на
икономистите от Вашингтон. В краткосрочен план най-големият риск пред перспективите
е бавният темп на ваксинация срещу COVID-19 – най-бавният в целия Европейски съюз. На
фона на само 20% ваксинирани пълнолетни граждани с поне една доза към средата на
август, сравнено със средно 75% с поне една доза в ЕС, България е изправена пред риск от
нов пик на заразяванията в началото на есента, което може да доведе до нови ограничителни
мерки. Страната продължава да е сред тези с най-висок брой на починали от COVID-19 на
100 хил. души.
economic.bg, 07 октомври 2021

Продажбите на дребно в България се свиват за втори пореден месец
Продажбите на дребно в България продължават да спадат и през август на месечна база,
показват данни на европейската статистическа служба Евростат. През осмия месец на
годината продажбите на дребно у нас са намалели с 1,1% спрямо предишния месец на 2021
г. Това все пак сочи минимално забавяне на темпа, тъй като през юли понижението бе от
1,2%. Това обаче беше и първият месец със спад в продажбите поне от 4 месеца. На годишна
база обаче продажбите на дребно в България бележат ръст, макар и сериозно забавящ се –
от 12,0%. За сравнение, през юли увеличението бе от 20,2%, като това бе и най-високият
ръст сред всички страни членки на Европейския съюз. В съюза като цяло обемът на
търговията на дребно се е повишил с 0,3% на месечна база, като същото важи и за
еврозоната. През предишния месец и двата региона отчетоха спад в продажбите. На
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годишна база обемът на продажбите в зоната с единна валута остава без промяна, а в ЕС се
е увеличил с 1,1%. Сред страните членки на ЕС най-голямо месечно увеличение на
търговията на дребно бележи Малта (2,7%), следвана от Ирландия (2,5%) и Словакия
(2,0%). Най-стръмен спад пък се наблюдава в Дания (-1,4%), Естония и Франция (по -1,2%).
На годишна база лидер отново е Малта с ръст от 19,6%, следвана от Хърватска (18,1%) и
Словения (12,3%). Най-голям спад е регистриран в Белгия (-4,9%), Франция (-2,1%),
Испания и Люксембург (по -1,3%).
investor.bg, 07 октомври 2021

България с най-голям ръст на производствените цени в ЕС
Индустриалните производствени цени нараснаха през август с 1.1% спрямо юли както в
еврозоната, така и в целия Европейския съюз, след като предходния месец те се повишиха
с по 2,5 на сто, показват данни на официалната европейска статистика Евростат. Според
статистиката растежът на производствени цени през август е най-силен в България с 4.2%
спрямо месец по-рано, когато се цените се повишиха с 3,4%. След нас се нарежда Дания
(3,1%) и Латвия (с 2,6%). Това се дължи на скока на цените в енергийния сектор с 2.1% на
месечна база, като и на цените на междинните производствени стоки с 1.4%, докато тези на
потребителските стоки за дълготрайна употреба са нараснали само с 0,5%, а на стоките с
недълготрайна употреба с 0.3 на сто. На годишна база индустриалните производствени цени
в еврозоната са се повишили с 13.4%, а в целия ЕС - с 13,5 на сто. В енергийния сектор на
Европейския съюз скочили с 31.2%, а на междинните производствени стоки - с 14.2
процента. Най-силен годишен ръст отбелязаха производствените цени в Ирландия
(повишение с цели 54.8%), следвана от Белгия (с 23.95) и Дания (с 23.8%). Данните на
Евростат сочат, че у нас спрямо същия месец на миналата година е регистрирано повишение
със 17.1% след нарастване с 11.8% през юли.
Банкеръ, 06 октомври 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) по Общо
приходи за 2020 г., в хил. лева
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Сердика Пропъртис АДСИЦ
Адванс Терафонд АДСИЦ
Софарма Имоти АДСИЦ
И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
Премиер фонд АДСИЦ
Браво пропърти фонд АДСИЦ
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

Населено място
София
София
София
София
София
Пловдив
София
Варна
София
София

Общо приходи,
(хил. лв.)
2019
2020
963
22 690
26 323
22 056
11 614
11 313
0
9 975
8 502
7 233
6 521
6 585
11 210
6 054
3 016
5 595
4 710
5 263
7 328
4 358

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

investor.bg, 12 октомври 2021

Енергийната борса маха застраховките като
гаранция за двустранните договори

Основен пазар
Premium

272 624.24

Standard

7 795 496.52

АДСИЦ

829 039.90

Регулиран пазар общо

9 737 047.88

BGREIT: 13.09.2020 – 12.10.2021
164.0

163.0
162.0
161.0

160.0
159.0

11.10

09.10

07.10

05.10

03.10

01.10

29.09

27.09

25.09

23.09

21.09

19.09

17.09

15.09

13.09

158.0

BGBX40: 13.09.2020 – 12.10.2021
138.0
136.0
134.0
132.0

130.0
128.0
126.0

11.10

09.10

07.10

05.10

03.10

01.10

29.09

27.09

25.09

23.09

21.09

19.09

17.09

124.0

15.09

Българска фондова борса АД-София (БФБ) ще
разпредели шестмесечен дивидент на акционерите по
0,55 лв. на акция. Решението за разпределяне на
дивидента е взето на общо събрание на дружеството,
проведено на 12 октомври, става ясно от съобщение в
платформата x3news. Гласуван е дивидент за 2021 г. в
общ размер на 3 620 573 лв., или 0,55 лв. за една акция
бруто и 0,55 лв. за една акция нето за акционери
физически лица. Право на дивидент имат лицата,
вписани като акционери на 14-ия ден след общото
събрание, или 26 октомври 2021 г. Последната дата за
сключване на сделки с акции на дружеството, в
резултат на които притежателят им има право на
дивидент, е 22 октомври 2021 г. Изплащането ще се
извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото
събрание. Това е най-големият дивидент в историята
на дружеството, коментираха междувременно от БФБ.
„Възможността за изплащане на дивидент на база 6месечни резултати позволява на борсата да управлява
по-добре паричните си потоци, като изплати
дължимото на акционерите в много по-оптимизиран
срок. Надяваме се по този начин да оправдаем
оказваното
ни
дългосрочно
доверие
от
инвеститорите“, каза доц. д-р Маню Моравенов,
изпълнителен директор на БФБ.

БФБ-София
Седмичен оборот
04 - 08 октомври 2021 г.
Пазар
Оборот (лв.)

13.09

БФБ ще разпредели шестмесечен дивидент
по 0,55 лв. на акция

SOFIX: 13.09.2020 – 12.10.2021
590.0
585.0
580.0
575.0
570.0
565.0
560.0
555.0
550.0
545.0
540.0
535.0
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Българската независима енергийна борса (БНЕБ)
предлага да се премахнат застраховките - гаранции в
сегмента "Двустранни договори" на енергийната
борса. В този сегмент се сключват договорите за подълги периоди, обикновено и при фиксирани цени. На
тях обезпеченията на договорите ще продължат да се
правят през "парични депозити", "банкова гаранция" или комбинация между тези две
форми. Мярката е част от обсъдените действия за намаляване на тежестта на високите цени
на електроенергията за бизнеса. Тогава служебното правителство одобри редица стъпки,
като една от най-важните от тях е директна помощ от 50 лева за мегаватчас потребена
енергия. Тя обаче ще влезе в сила само след актуализация на бюджета, което няма как да
стане без работещ парламент. Мотивите за внесеното в КЕВР предложение са повишаване
на защитата на добросъвестните и спазващите правилата търговски участници, които, при
евентуално неизпълнение на задълженията на насрещната страна, ще могат по-лесно и посигурно да удовлетворят своите финансови претенции от обезпечението, което са изискали
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да бъде предоставено, посочват от БНЕБ по повод предложението за промяната.
Застраховките са по-евтин начин за обезпечение на заявките за търговия на енергийната
борса. От друга страна обаче за засегнатата страна е далеч по-лесно да получи обезпечение
за провалена сделка чрез директно усвояване на паричен депозит или на банковата
гаранция, вместо да води дела със застрахователни компании. Надеждите са, че това ще
доведе до по-прозрачно и по-добро функциониране на борсата, посочват още от БНЕБ.
Прилагането на застраховка за гаранция на дейността на борсата беше одобрено в началото
на 2019 година. Тогава КЕВР одобри промяна в правилата за работа на БНЕБ, а специално
застрахователните гаранции бяха предложени от участници на пазара. Сега енергийният
регулатор също трябва да се произнесе по направеното искане.
investor.bg, 07 октомври 2021

* 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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Газовата връзка с Гърция иска лиценз за
пренос с график за пускане
Операторът на все още строящата се газова връзка между
България и Гърция – "Ай Си Джи Би", е поискал 35годишна лицензия за пренос на природен газ от
българския енергиен регулатор, и 50-годишно
разрешително за същата дейност – от гръцкия енергиен
регулатор. Заявлението, което ще се разгледа на открито
заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) на 13 октомври, е внесено с подробен график на
планираните дейности и срокове за изпълнение на
отделните етапи от изграждането на газопровода до
въвеждането му в експлоатация. "Строителството на
газопровода (българския и гръцкия участъци) е
започнало през м. февруари 2020 г. (след приключване на
фазата на мобилизация) и е планирано да приключи през
м. октомври 2021 г. В българския участък от газопровода
са заварени около 160 км тръбопровод, като от тях около
90 км са положени в траншеята и са обратно засипани",
пише в доклада на работната група на КЕВР по
заявлението. От него става ясно, че в момента се строят и
газоизмервателна станция в Стара Загора, очистна
станция, както и диспечерски център за физическо
управление на газопровода край Хасково. Според
цитирания график се предвижда наземните съоръжения
да бъдат завършени в периода до края на ноември 2021 г,
за когато е планирано и свързването на тръбата от Стара
Загора до Комотини с Трансадриатическия газопровод,
както и с мрежите на гръцкия газопреносен системен
оператор ДЕСФА и българския "Булгартрансгаз". След
това ще има тестове на съоръжението, приемането му и
разрешение за ползването му. "Според актуализирания
график на дейностите на проекта датата за техническа
експлоатация е предвидена за началото на м. април 2022
г., при допускането, че строителството ще приключи в
края на 2021 г.", пише в доклада на КЕВР. Според "Ай Си
Джи Би" обаче няма промяна в последния график за
въвеждането в експлоатация, която е до края на юни 2022
г. В искането си за 35-годишната лицензия в България от
проектната компания са посочили, че този срок
съответства на минималното време за експлоатация на
енергийния обект, който по техни оценки е 50 години. В
заявлението е отбелязано, че в европейски страни срокът
за извършването на дейността "пренос на природен газ"
е много над и дори двойно по-дълъг от максимално
допустимия по българския Закон за енергетиката35годишен срок. Пред гръцкия енергиен регулатор

"Син Карс" ще представи
електромобила L CITY във
Виена
Автомобилната компания "Син
Карс Индъстри" ще представи
електромобила L CITY на
изложението Parcel+Post Expo
2021 във Виена, съобщи
дружеството. Събитието се
провежда от 12 до 14 октомври в
австрийската
столица
и
представя технологии, решения
и услуги за доставки на колетни
пратки, електронната търговия и
пощенската индустрия. L CITY
е
първият
електрически
лекотоварен
автомобил,
произведен
изцяло
от
българската компания.
investor.bg, 12 октомври 2021

Приключи
електрификацията на 83-та
жп линия Нова Загора Симеоновград
Приключи електрификацията на
83-та жп линия Нова Загора Симеоновград, съобщиха от
Национална
компания
"Железопътна инфраструктура".
Поради увеличаването на обема
на товарите по направление
Русе – Свиленград, както и
нуждата от намаляване на време
пътуването и обема на вредните
емисии, през 2019 г. започна
електрификацията на този жп
участък.
Банкеръ, 12 октомври 2021

Visteon наема нови 100
души в базата си в София
Международната
компания
Visteon,
която
произвежда
компоненти за автомобилната
индустрия, обяви, че увеличава
екипа си в София като наема
още 100 души. Технологичният
център в нашата столица е
водещ
хъб
за
Европа.
Българският офис разполага с
екип от над 700 инженери и
управлява цялостния продуктов
цикъл.
money.bg, 08 октомври 2021
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дружеството дори е поискало 50-годишна лицензия. КЕВР припомня, че "Ай Си Джи Би"
има разрешението на българския и гръцкия оператор в продължение на 25 години да не
подлежи на регулиране на преносните му такси, но тарифите ще се определят по механизъм,
заложен в Тарифен кодекс, одобрен от двата регулатора. Освен това три години след
пускането в търговска експлоатация на тръбата проектната компания трябва да направи
пазарен тест за интереса за разширяване на капацитета на интерконектора, който в момента
е 3 млрд. куб. м, за да се увеличи до 5 млрд. куб. м.
Медия Пул, 12 октомври 2021

Българският стартъп Sappience набра 200 хил. евро финансиране
Българският стартъп за разработка на софтуер за дигитални близнаци Sappience набра
инвестиция от 200 хил. евро. От тях 150 хил. евро идват от Innovation Capital, един от фондмениджърите към Фонда на фондовете, а останалата част от сумата идва от бизнес ангел.
Срещу инвестицията си Innovation Capital получава 15% от собствеността на компанията.
Sappience работи с клиенти от индустрии с физически активи и разработва софтуер за
дигитални близнаци, който позволява прогнозиране на дейността, представянето и
разходите около даден актив въз основа на настоящи и исторически данни.
Капитал, 12 октомври 2021

„Свилоза" прекратява временно работа заради липса на дървесина
Най-големият завод за производство на целулоза в България – този на „Свилоза“ спира
дейност заради липса на дървесина. Няма яснота колко дълго ще продължи принудителният
престой на химическия комбинат „Свилоза“ в Свищов и ще се стигне ли до съкращения на
работници, предава БНР. Солидният резерв на дървесина в химическия комбинат в Свищов
вече е изчерпан, суровина няма, а и е с рекордни цени, затова заводът за целулоза спира
работа, заяви за БНР изпълнителният директор на дружеството инж. Михаил Колчев.
„Цените на дървесината ескалираха. При нас цената стигна 150 лева за тон, което никога не
се е случвало досега. Това е първо спиране на „Свилоза“ за дървесина от три години насам“,
казва още мениджърът. За нормалното протичане на производствената дейност на
комбината са необходими около 40 000 тона дървесина месечно. Предприятието е найголемият работодател в община Свищов и осигурява около 500 работни места.
investor.bg, 11 октомври 2021

Нов германски завод за медицинска техника разкрива 300 работни места
в Благоевград
В Благоевград беше открит нов завод на вoдeщaта германска ĸoмпaния за производство нa
виcoĸoтexнoлoгични протези и биoнични импланти - Ottobock. Международната компания
планира да инвестира над 10 милиона евро и да създаде 300 работни места.
Производственият процес вече е стартирал като са вече са наети 225 български
специалисти. Заедно с производствените бази на компанията в Германия и Австрия,
Благоевград ще стане част от най-големите взаимосвързани производствени предприятия
на фирмата. На откриването присъстваха президентът на Република България Румен Радев,
министърът на икономиката Даниела Везиева, кметът на Благоевград Илко Стоянов,
посланикът на Германия у нас Н.Пр. Кристоф Айххорн, както и представители на
компанията. Министър Даниела Везиева подчерта, че се насърчават именно такива
инвестиции в иновациите и високите технологии, които да носят висока добавена стойност
на страната ни. Тя изтъкна още, че германските компании са надеждни инвеститори, тъй
като се ангажират дългосрочно.
money.bg, 08 октомври 2021
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ЕБВР финансира инвестиционната програма на "София мед" с 20 млн.
евро
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще осигури 20 млн. евро заем за
производителя на медни продукти "София мед". Със средствата ще се финансира част от
инвестиционната програма на компанията, чиято цел е да се увеличи капацитетът за
производство на ленти от мед и медни сплави. Причината е растящото търсене на такива
продукти за зелени приложения като електромобили и възобновяеми енергийни източници,
съобщиха от банката. Заемът ще бъде предоставен за срок от 7 години. Допълнителни
средства ще бъдат осигурени от самата компания и ще бъдат използване за покупка на
оборудване за завода. "Целта е да увеличим производствения капацитет, основно заради
развитието на зелените индустрии. Това е продължение на стратегията на "София мед", но
сега се поставя все по-голям фокус върху сфери като електромобилност и ВЕИ, а с това се
засилва и търсенето на продукти за тях", каза главният финансов директор на дружеството
Сергей Влайков за "Капитал". Заради промени в цените на медта и цинка през 2020 г.
"София мед" отчете лек спад на приходите (-3%) до 923.4 млн. лв., но и 4% ръст в обема на
продажбите до 82.3 хил. тона.
Капитал, 08 октомври 2021

С инвестиции клас А за над 23 млн. лева ще се разкрият 162 нови работни
места
С инвестиция клас А, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на
обща стойност 23,1 млн. лева, ще се разкрият 162 нови работни места. Служебният
министър на икономиката Даниела Везиева връчи три сертификата за иновативни проекти,
съобщи икономическото ведомство. Сертификат за инвестиция клас А получи „Телетек
електроникс“ ЕАД за инвестиционния проект „Производствена сграда за електроника със
складова и административно-битова част“, гр. София. Проектът е на стойност 14 млн. лева
и предвижда разкриването на 17 нови работни места. По реда на Закона за насърчаване на
инвестициите сертификат клас А взема и „ППС Мануфакчъринг“ АД за инвестиционния
проект „Фабрика за производство на нитрилни ръкавици“, гр. Пловдив. Инвестицията е на
стойност 4,7 млн. лева и предвижда разкриване 120 работни места. Сертификат за
инвестиция клас А беше връчен и на фирма „ТТЛ“ ЕООД за инвестиционния проект „База
за ремонт на локомотиви и вагони и складова база“, гр. София. Размерът на инвестицията
възлиза на 4,400 млн. лева и ще бъдат разкрити 25 нови работни места. Даниела Везиева
съобщи, че за последните пет месеца са сертифицирани десет проекта на обща стойност
379,532 млн. лева с потенциал за разкриване на над 1300 работни места. Тя бе категорична,
че това е резултат от различния подход в работата на екипа през последните месеци, който
заложи на изграждането на една чиста инвестиционна среда. По думите й, България е
правилното място за инвестиции заради данъчната политика, макроикономическата и
финансовата стабилност, а вече и заради усилията да се направи некорупционна среда,
което не остава незабелязано от инвеститорите и те вече дават заявки за разширяване на
дейността си и производството си в страната ни.
investor.bg, 07 октомври 2021
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АНАЛИЗИ

За 10 години: Нивите поскъпнаха с до 464%
Цените на нивите в България са в много широки граници - от 163 лв. до 2254 лв. за декар,
показват данни на Националния статистически институт. Най-скъпа е земеделската земя в
житницата на страната - Североизточна България, и по конкретно в района около Добрич.
А най-ниски са цените в Радомир и няколко села в София-област.
Лидер по отношение на цените на нивите е Генерал Тошево, където покупко-продажбите
през миналата година са били на средно ниво от 2254 лв. за декар. Освен в Генерал Тошево,
в още три общини от област Добрич цените на нивите са над 2000 лв. за декар. Това са
Добрич-селска - с 2182 лв./дка, следвана от Балчик с 2035 лв./дка, и Шабла с 2000 лв./дка.
Доста скъпи са и нивите в община Тервел - 1607 лв./дка. В житницата на България найниски цени при сделките с ниви са регистрирани в Крушари - 1000 лв./дка, показват данните
на НСИ.
В Добричко търсенето на земеделска земя е повече от предлагането. Там отглеждат
предимно пшеница, което осигурява добра печалба на земеделските стопани и съответно е
причина за високите цени на нивите. В района на Силистра нивите също са много скъпи в
сравнение с други части на страната, което отново се дължи на доброто развитие на
земеделието и отглеждането на пшеница. В цялата област земеделската земя струва над
1000 лв. за декар. Но най-скъпо е в самата община Силистра (1605 лв./дка). След това са
Кайнарджа - 1599 лв./дка, Главиница - 1513 лв./дка, и Дулово - 1487 лв./дка. Най-евтина в
Силистренско е земята в Ситово - по 1088 лв./дка.
В топ три по отношение на цените на имотите, след района на Добрич и Силистра, попада
и община от Варненска област. Това е Ветрино с 1395 лв./дка. В района на Варненско на
второ място по цени е Вълчи дол с 1328 лв./дка. Малко след това са нивите в община
Суворово, където за декар искат 1213 лв. Над хилядарка е и декар земеделска земя в община
Долни Чифлик - 1019 лв. В останалите общини във Варненска област нивите струват под
1000 лв. за декар. Най-евтино е в община Бяла, където сделки с ниви сключват при средна
цена от 540 лв./дка.
Причината за ниските цени на нивите в Бяла, е че ако не може да бъде променено
предназначението им, така че върху тях да се строи, те не представляват голям интерес за
инвеститорите, въпреки че са близо до морето. Оказва се, че във област Варна разликата
между цените на най-скъпите и най-евтините ниви е близо три пъти.
Нивите поскъпнаха с до 464% за 10 години
За период от 10 години най-много са поскъпнали нивите в област Шумен - с 464%, показват
данни на Националния статистически институт. И през миналата година, в която върлуваше
Covid-19, Шумен отново е на първо място по повишение на цените на земеделската земя с
10,6%. Голямото увеличение се дължи на това, че преди десет годни нивите в Шумен са
били едни от най-евтините в страната. А сега вече доближават средното ниво на цените в
България, а в някои от общините в областта са значително над него.
На второ място по повишение на цените на нивите за период от 10 години е област Силистра
с ръст от 426,2%, показват данните на НСИ. Търсенето на земеделски земи в района на
Силистра е голямо и това води до покачването на цените им.
Любопитното е, че топ три по поскъпване на земята се допълва от област Видин с ръст от
378,9% за 10 години. В резултат нивите в областта вече струват над хилядарка за декар.
Така те вече изпреварват по цени земеделската земя в почти цяла Южна България.
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На четвърто място по повишение на цените на нивите е област Варна с 366,4% увеличение
за 10-годишния период. Районът е привлекателен за инвеститорите, което повишава и
цената на земята. В още три области на страната ръстът на цените на нивите е над 300% за
10 годни. Това са Сливен (+335,7%), Враца (+334%) и Ямбол (+301,8%). Средно за страната
земеделската земя е поскъпнала с 273% за периода. Като само в една област има понижение
на цените на нивите и това е Кюстендил. Оказва се, че покупката на земя е изключително
добра инвестиция.
София-област са най-евтините ниви в страната
Интересен е пазарът на земеделска земя в област Русе. В три от общините в района нивите
струват над 1200 лв. за декар. Най-скъпи са нивите в община Сливо поле, където средната
цена на сключените сделки е 1381 лв./дка. Това поставя Сливо поле сред районите в
страната с най-скъпа земеделска земя. В самата община Русе нивите струват по 1253 лв. за
декар, а веднага след това е Две могили с 1219 лв./дка. В останалите общини в Русенско
нивите вървят на цени малко под или малко над 1000 лв. за декар.
В още две общини в страната сделките с ниви са на ниво над 1300 лв. за декар, показват
данните на НСИ. Това са Грамада, Видинско с 1346 лв./дка и община Козлодуй, Врачанско
с 1320 лв./дка. Над 1200 лв. за декар пък струват нивите в няколко общини в областите
Разград, Плевен, Шумен и Враца.
Най-ниски са цените на нивите в Радомир, област Перник - 163 лв./дка. На следващите
места по най-евтини земеделски земи са две общини от София-област - Елин Пелин и
Мирково, където сделки са сключвани съответно за 179 лв. и 180 лв. за декар. Под 200 лв.
за декар са и нивите в още две общини от София-област. Това са Чавдар (198 лв./дка) и
Горна Малина (190 лв./дка).
actualno.com, 12 октомври 2021
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“
КОГА: 12-26 октомври 2021, 18:30 - 21:00 ч.
КЪДЕ: Online

 УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
КОГА: 14 октомври 2021, 10:00 - 14:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: „ПРАВНА УРЕДБА НА КРИПТОВАЛУТИТЕ. ПРАКТИЧЕСКИ
АСПЕКТИ И БЪДЕЩИ ТЕНДЕНЦИИ“
КОГА: 15 октомври 2021, 09:30 - 12:45 ч.
КЪДЕ: Online

 ОНЛАЙН СЕМИНАР: „НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ“

ЦИФРОВО

КОГА: 25 октомври 2021, 09:30 - 12:45 ч.
КЪДЕ: Online

 ECOMMERCE AND RETAIL SUMMIT: NAVIGATING OF NEW ERA OF BUYING
КОГА: 11 ноември 2021, 09:00 ч.
КЪДЕ: Предстои уточняване, София

 ОБУЧЕНИЕ
„ОЦЕНЯВАНЕ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО“

НА

ДЛЪЖНОСТИ.

СТРУКТУРИРАНЕ

КОГА: 03 декември 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1
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