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"Еврохолд България" АД подписа договор за
продажбата на 100% от капитала на дъщерните си
"Авто Юнион" АД и "Евролийз Груп" АД на
"Астерион България" АД. "Авто Юнион" включва
частта от автомобилния бизнес на "Еврохолд", която
до този момент не беше продадена. През изминалата
година чрез няколко сделки компанията майка вече се
раздели с повечето от активите си в този сектор, в това
число с вносителите и дилърите на водещи и
притежаващи голям пазарен дял марки като Mazda,
Nissan, Renault, Dacia и други. След тези продажби в
структурата на "Авто Юнион" останаха пет по-малки
дъщерни дружества, които предлагат на българския
пазар няколко лимитирани марки автомобили,
скутери и мотоциклети, а също така масла, смазочни
продукти и бранд решение за горива. "Евролийз Груп"
обединява лизинговия бизнес на холдинга, който е
органично свързан с автомобилния и включва шест
дъщерни дружества, които предлагат финансов
лизинг, краткосрочен и дългосрочен наем на нови и
употребявани автомобили в България и Северна
Македония. "Еврохолд" е мажоритарен собственик на
"Електрохолд", която притежава най-големия
дистрибутор, доставчик и търговец на електроенергия
в България, има 3000 служители и обслужва 3 млн.
клиенти на територията на страната.

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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"Eврохолд" продаде "Авто Юнион" и
"Евролийз Груп"
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Два от обектите му ще бъдат купени от бизнесмена
Георги Самуилов. Не е ясно каква част от обектите ще
бъдат купени от Самуилов. Веригата
бензиностанции, продаващи на по-ниски цени, бе
един от основите му козове по време на
предизборната кампания през 2017 г. Тогава партията
му "Воля" влезе в парламента. Основната причина за
продажбата е, че бизнес моделът на Марешки вече е

2020'Q2
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2020'Q1

Веселин
Марешки
бензиностанциите си

2020'Q1
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1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2022 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 2022 г.
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неизгоден. Бензиностанциите му продават с малка надценка, което в днешните условия не
носи печалба.
Медия Пул, 01 август 2022

Българският производител на мода Fashion Supply купи шивашко
предприятие
Fashion Supply купи шивашко предприятие в с. Дъбница, Гоце Делчев, като ще инвестира
400 хил. лв. в подобряването на инфраструктурата му и ще разкрие 30 нови работни места.
Компанията работи за редица наложени европейски брандове като MS Mode, The Sting, Miss
Etam, Terranova и други. Дружеството със стабилен растеж е в процес на разработването на
собствен бранд и собствен онлайн магазин до края на годината.Следващата стъпка от
бизнес стратегията ще бъде продължение на линията за изцяло автоматизирано
производство с инвестицията в машина за дигитален печат. Тези стъпки бяха част от
инвестиционния план на Fashion Supply при публичното предлагане на пазара за растеж на
малки и средни предприятия BEAM, което премина без успех. Придобиването на шивашка
фабрика е само първата стъпка от бизнес стратегията на Fashion Supply за разрастване на
производствения капацитет до 325 000 на месец през 2024 година и 450 000 броя през 2025
година.
Profit.bg, 27,юли 2022

Съдът окончателно отне
"Еврофутбол"

лиценза

на "Национална лотария"

и

Три различни състава на Върховния административен съд окончателно отхвърлиха днес
жалбите на „Еврофутбол“ ООД и „Национална лотария“ АД“ против решения на
Държавната комисия по хазарта (ДКХ) да отнеме притежаваните от тях лицензи. ВАС
приема, че в определените от Държавнатакомисия по хазарта срокове двете дружества не
са предприели действия за погасяване или обезпечаване на установените от НАП
просрочени публични вземания - за „Еврофутбол“ в размер на общо 328 882 670 лева, и за
„Национална лотария“ – на обща стойност 14 945 470,83 лв. главница и 4 015 495 лв. лихва.
Съгласно разпоредби на Закона за хазарта Комисията прилага с мотивирана заповед
отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни
игри или за дейност, когато са налице просрочени публични задължения в размер над 5000
лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите, каквите процесните
случаи. Когато е налице проявена от лицензианта пасивност, компетентният орган
разполага с правомощието да постанови окончателно отнемане на притежавания лиценз.
Сега, 01 август 2022

стр. 2 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 31 (520) 4 август 2022

Камара на професионалните оценители

ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Централен курс на БНБ

ОЛП: 0.00% от 01.08.2022
100.00%

Активните фирми намаляват

90.00%

Активните предприятия в България са намалели още
повече, след като през 2019 г. броят им започна да се
понижава. През 2020 г. активните фирми са 342 376,
което е с 2,1% по-малко в сравнение с предходната
2019 г. Негативната тенденцията се отчита за втора
поредна година, след като през 2018 г. активните
предприятия в страната отбелязаха лек ръст спрямо
предходната 2017 г., съобщи НСИ за демографските
събития на предприятията в България за 2020 г. и
динамиката им за петгодишен период (2016 - 2020).
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редприятията от преработващата промишленост
вдигнаха цените си за пазара в България с 34,2% за
година, обяви НСИ. Това поскъпване при продажбите
на едро от производителите се отразява и на цените на
дребно, на които търговците продават в магазините, а
съответно и на инфлацията. При предназначените за
износ
стоки
повишението
на
цените
от
производителите от преработващата промишленост в
България е по-малко - само с 26%. Предприятията
повишават цените на продаваните в страната стоки
много повече отколкото на продукцията за износ.
Производителите на храни са повишили цените за
пазара в страната с 29,5%, а храните за износ са
поскъпнали с 23,7% за година. Напитките за пазара в
България са поскъпнали с 11,1%, а за износ - само с
3,8%.
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Заводите вдигнаха цените с 34 на сто
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Труд, 03 август 2022

2.08.2022
1 EUR = 1,95583 BGN
1 USD = 1,91298 BGN
1 GBP = 2,33769 BGN
Икономически показатели

март'20

Приходите на банките само от такси и комисионни
през първите шест месеца на годината са над 840 млн.
лв., показват данни на БНБ. Това е с близо 23%, или
със 156 млн. лв. повече спрямо първата половина на
миналата година. Увеличението на приходите на
банките се дължи основно на повишението на
събираните от тях такси. Разходите на банките за такси
и комисионни за първата половина на 2022 г. са 142,6
млн. лв., а година по-рано са били 110 млн. Оказва се,
че нетният доход на банките от такси от януари до юни
2022 г. е близо 700 млн. лв. А за същия период на
миналата година е 574 млн. лв. Това е ръст с близо
22%.

септ'19

Банките реализират печалба от 1 млрд. лв.

Безработица: 4.2%, май 2022
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Стопанската конюнктура през юли остава непроменена
През юли 2022 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището
си от предходния месец. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и
търговията на дребно, в сектора на услугите запазва нивото си от юни, а в строителството е
регистрирано понижение. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“
нараства с 2,1 пункта, а средното натоварване на мощностите през юли е с 0,8 пункта под
нивото от април и достига 75,5%, като с оглед на очакваното търсене през следващите
месеци се предвижда недостиг от мощности. През юли съставният показател „бизнес
климат в строителството“ намалява с 2,9 пункта в резултат на влошените очаквания на
строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест
месеца.
Кеш, 29 юли 2022

Строителите очакват спад на новите поръчки
Строителните предприемачи у нас очакват спад в новите поръчки през следващите 6
месеца, което ще доведе до понижаване на дейността в краткосрочен план. Това става ясно
от бизнес анкетата на НСИ за месец юли. Повишение на показателя се наблюдава в
промишлеността и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва нивото си от юни, а
единствено в строителството е регистрирано понижение. Очакванията за ръст в цените през
идните месеци остават високи, като изключение прави сектора на услугите.
Представителите на индустрията очакват да не могат да отговорят на търсенето в идните
месеци, докато в сектора на търговията на дребно се очаква спад в обема на продажбите.
actualno.com, 29 юли 2022

Заемите за жилище поевтиняват, лек ръст на лихвите по депозитите
Жилищните заеми у нас продължават да поевтиняват, като през месец юни се отчита ново
дъно в цената им. Ипотечните кредити са били отпускани при средна годишна лихва от
2.49%, сочат данните на Българската народна банка. Това представлява понижение от 0.05
процентни пункта спрямо предходния месец юни, когато средната лихва бе 2.54%. Така за
първи път средните лихви по жилищните кредити пада под психологическата граница от
2.5%. В същото време обаче годишният процент на разходите (ГПР) записва леко
повишение от 0.01 процентни пункта до средно 2.79% през месец юни.
actualno.com, 28 юли 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на парфюми и тоалетни
продукти" по Общо активи за 2020 г., хил.лв.
No

Предприятие

Населено място

1
2
3
4
5
6
7
8

Арома АД
Рубелла Бюти АД
Лавена АД
Ревюел ООД
Розаимпекс ООД
Солвекс - Козметични продукти ООД
Био Фреш ООД
Агива ООД
Рефан България ЕООД

София
Рудозем
Шумен
София
Пловдив
Кричим
Царацово(обл.Пловдив)
Аксаково

9
10

Фреш Ап Козметикс ЕООД

Труд (обл. Пловдив)
Тополи (обл. Варна)

Общо активи (хил. лв.)
2019
2020
40 009
24 018
31 818
16 724
19 788
18 413
14 586
13 605
9 194
8 122

www.beis.bia-bg.com
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42 615
35 382
31 812
20 840
20 447
17 489
14 351
13 966
9 753
8 669
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БОРСОВИ НОВИНИ

3 172 905.88

АДСИЦ

130 497.78

Регулиран пазар общо

3 945 455.87
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SOFIX: 1.07.2022 – 2.08.2022
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Българската компания Dronamics, която произвежда и
експлоатира товарни дронове за превоз на средни
разстояния, се е присъединила към консорциума от
компании CAELUS, които ще осигуряват медицински
доставки за здравните власти на Шотландия, предава
IntelliNews. Консорциумът се ръководи от AGS
Airports и трябва да разработи и тества първата
национална дистрибуторска мрежа в Обединеното
кралство, която ще използва безпилотни самолети за
медицински доставки. Dronamics ще участва в
консорциума, като ще осигурява критични по
отношение на времето медицински доставки,
използвайки своя товарен дрон Black Swan, който
може да пренася до 350 кг на разстояние до 2500 км.
Летателните изпитания за превозните средства на
консорциума трябва да приключат до 2024 г. Проектът
си е осигурил финансиране в размер на 10,1 млн.
британски лири (12,4 млн. долара) по линия на Future
Flight Challenge към UK Research and Innovation
(UKRI).

362 162.41

Standard

05.07

Dronamics влиза в Обединеното кралство

Premium

01.07

Инвестор.БГ, 3.08.2022.

Оборот (лв.)

Основен пазар

01.07

Българска фондова борса (БФБ) ще си партнира с един
от водещите световни доставчици на данни и
инфраструктура за финансовите пазари – Refinitiv,
част от Групата на Лондонската фондова борса
(London Stock Exchange Group), съобщава БФБ.
Refinitiv ще управлява и предоставя данни за
устойчивото представяне на българските публични
компании. Тези данни във вид на рейтинги ще служат
за подбор на компаниите, които ще влязат в бъдещия
ESG индекс на БФБ. Очакванията са, че
методологията за този нов индекс на борсата ще бъде
одобрена до края на годината. През 2020 година
Refinitiv дебютира с Fund ESG Scores, за да улесни
прехода на индустрията към устойчиво инвестиране.
Следващата стъпка беше Refinitiv Deals Intelligence
Sustainable Finance League Table Rankings – класация,
която комбинира както устойчиви продукти, така и
устойчиви компании.

БФБ-София
Седмичен оборот
25 - 29 юли 2022 г.
Пазар

03.07

БФБ ще си партнира с Refinitiv за подбор на
компаниите в бъдещия ESG индекс
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КФН разреши търговото предложение към акционерите на "Софарма
имоти"
КФН разреши публикуването на коригираното търгово предложение от „Софарма“ АД за
закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции (66.66%)
от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.
„Софарма“ не направи промяна в цената в офертата си. Най-големият акционер в
дружеството със специална инвестиционна цел ще изкупува книжата по 8.20 лева към
останалите притежатели на такива книжа. "Софарма" контролира пряко 7 318 665 броя,
представляващи 33.34% от капитала на „Софарма Имоти“, специализирано в инвестиране
на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Към
края на март индивидуални участници /305 човека/ притежават 9 160 126 броя акции или
41.73% от капитала на "Софарма имоти". Сред тях са и Венцислав Стоев с 5 441 430 бр
/24,79%/ и Огнян Донев с 1 662 500 акции /7.57%/.
Банкеръ, 01 август 2022

„Биодит“ АД търси до 1,7 млн. лв. с увеличение на капитала
"Биодит“ АД търси до 1,7 млн. лв. с увеличение на капитала, реши Съветът на директорите
на компанията. Минимумът за успех на предлагането е записването на 250 000 акции, което
означава минимум 425 хил. лв. Собствениците на сегашните 13 820 583 акции ще получат
по едно право, като 13,82 права ще дават възможност за записването на една нова акция.
Посредник по предлагането ще е ИП „Карол“ АД, като пласирането ще е на Пазара на
растеж (BEAM), организиран от БФБ. В началото на 2021 г. „Биодит“ АД беше първата
компания излязла на новия тогава пазар BEAM. Тя привлече 1 млн. лв., пласирайки 1 млн.
акции.
Инвестор.БГ, 02 август 2022.

SOFIX приключва юли със спад от 2,2%
Tърговията с акциите на „БФБ“ през месец юли 2022 г. често се крепеше на тази с
чуждестранните, като например в последния работен ден на юли тя беше за 1,67 млн. лв. с
чуждестранните и за 1,98 млн. лв. с български. Само за последната седмица на месеца
понижението на SOFIX е с 0,2%, а за последните девет месеца индексът се движи в
коридор. С най-голям оборот в последния месец бяха акциите на „НДФ Конкорд Фонд-7
Саут-Ийст Юръп“ със 7,5 млн. лв., следвани от „Агрия груп холдинг“ АД с 5,56 млн. лв.,
„Синтетика“ АД с 5,4 млн. лв., „Чайкафарма“ с 3,4 млн. лв., „НДФ Динамик“ АД с 2,13
млн. лв., „Зенит Имоти“ АДСИЦ с 2 млн. лв. и други с по-малко. В топ 5 по сделки през
месеца бяха „Дронамикс Кепитъл“ АД с 355, „Неохим“ АД с 351, „Адванс Терафонд“
АДСИЦ с 347, „Агрия груп холдинг“ АД с 345 и „Химимпорт“ АД с 304. С най-силни
ръстове сред компаниите от SOFIX през месеца бяха „Индустриален холдинг България“
АД с 6,12% до 2,08 лв., „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с 4,3% до 2,42 лв.
и „ЦКБ“ с 1,74% до 1,75 лв.
Инвестор.БГ, 29.07.2022.

* 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

Летният туристически морски сезон
започва много добре
Летният туристически морски сезон започва
много добре, показват данни от Албена,
Златни пясъци и Приморско до 30 юни 2022 г.
Данните обхващат само първия летен месец.
„Албена“ АД до 30 юни 2022 г. отчита
приходи от продажби на стоки и услуги за
11,2 млн. лв. при само 3,7 млн. лв. година порано, което е увеличение от три пъти. Загубата
нараства от 12,3 млн. лв. за полугодието на
2021 г. до 15,8 млн. лв. за първата половина на
тази година. Дружеството се готви за повече
приходи през юли, август и септември и
подготовката за летния сезон може да обясни
разходи на компанията. Получените аванси в
„Албена“ АД са за 6,03 млн. лв. към 30 юни
2022 г. спрямо 4,3 млн. лв. към същата дата на
2021 г., което говори, че заявените и
предплатени почивки в к.к. "Албена" са
повече. "Приморско клуб" ЕАД отчита 1,18
млн. лв. приходи от продажби за първото
полугодие на 2022 г. спрямо 798 хил. лв.
година по-рано. Ръстът е с 48% на годишна
база. Загубата за полугодието нараства до 1,66
млн. лв. спрямо 1,22 млн. лв. година по-рано.
Получените аванси и тук растат до 3,12 млн.
лв. към 30 юни 2022 г. спрямо 2,04 млн. лв.
към същата дата на 2021 г. „Приморско клуб“
ЕАД е бившето ММЦ "Приморско". „Златни
пясъци“ АД оперира два хотела и
инфраструктурата в к.к. "Златни пясъци",
включително ВиК и електроснабдяване.
Приходите за полугодието на 2022 г. възлизат
на 2,42 млн. лв. спрямо 1,16 млн. лв. за същия
период на 2021 г.
Инвестор.БГ, 02 август 2022.

ЖП проекти за над 3 млрд. лв. не
напредват заради липсата на
индексация
Железопътни инфраструктурни проекти за
близо 3,4 млрд. лв. буксуват заради липсата на
индексация.
Забавянето
на
всички
законодателни и нормативни процедури носи
рискове за най-големия обем строителство в

Летище за малки самолети ще бъде
изградено до Банско
В местността "Каранджийница" в Банско ще
бъде изградено летище за малки самолети с
летателна писта до 800 метра, площадка за
хеликоптери и съпътстваща инфраструктура,
съобщиха от общината. Миналия месец стана
известно, че има заявен интерес за
строителство на летище между Банско и село
Баня и в общината е внесено мотивирано
предложение за изграждане на летището.
Инвестор.БГ, 01 август 2022.
Откриха атракционен парк "ВелиЛенд"
върху 70 декара
Културно-атракционен комплекс бе открит
във Велинград. „ВелиЛенд“ се простира на над
70 декара площ, в които са организирани
екокът за игра на най-малките, парк с
множество атракциони, зона за отдих и релакс
на възрастните, както и място за храна и
напитки. В бъдеще проектът ще бъде допълнен
от зоокът. Инвеститор на новия културноатракционен комплекс е предприемачът Илия
Кадинов.
Марица, 1 август 2022
Изграждат търговски комплекс „Ритейл
парк Смолян”
В гр. Смолян се изгражда търговски комплекс
„Ритейл парк Смолян”, с инвеститор „Сън
парк” ЕООД. Според инвеститора Христо
Близнаков „този мащабен проект е на стойност
около 11 млн. лв.”. Обектът е със застроена
площ 6697,42 кв.м. В него ще отворят врати
седем магазина. Ще бъдат разкрити и над 150
работни места.
Отзвук-Смолян, 28 юли 2022
Петзвездният хотел Pullman Okol Golf
Resort & Spa отваря врати (след година) на
35 км от София
На 35 километра от околовръстното на София,
ще бъде изграден нов 5-звезден хотел от
премиум марката Pullman. Заедно с него ще
бъде изградено и голф игрище с 18 дупки, и
площ от 650 декара. Двата проекта вече
навлязоха в своята preopening фаза, като с това
започна и обратното броене на часовника.
Брандът
Pullman
е
собственост
на
световноизвестния хотелския оператор Accor познат у нас с хотелите Novotel, MGallery и
ibis.
money.bg,27 юли 2022
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момента, както и за всички други обекти, възложени от държавата или общините. По данни
на Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) в момента в България се
изпълняват 7 проекта на обща стойност 3,399 млрд. лв., от които 2,172 млрд. лв. са
европейско финансиране, а 1,226 млрд. лв. национално съфинансиране. До момента
разплатени са едва малко над 10 на сто или 465 млн. лв. В плановете за развитие на
железопътните трасета е предвидено до 2024 г. в България да има 525,82 км релси, по които
влаковете да се движат със скорост от 160 км в час.
Труд, 03 август 2022

Пловдив в топ 5 на най-големите аутсорсинг дестинации на Балканите
41 компании в аутсорсинг сектора са с централи, които са базирани в Пловдив, показва
проучването на родната браншова организация AIBEST. Пловдив се оказва един от найголемите аутсорсинг центрове в цяла Източна Европа през тази година. Общо 99 компании,
работещи в сферата на изнесените услуги, оперират на местния пазар, като 41 от тях са
избрали града под тепетата за своя централа, а други 58 фирми имат офиси тук. Преди
Пловдив в класацията са София, Букурещ, Белград и Загреб. София е абсолютен лидер в
сегмента с цели 640 подобни бизнеси с офиси, от които близо 600 са позиционирали
централите си в столицата. Два пъти по-малко компании в аутсорсинг сферата има в
Букурещ. България и Румъния реално генерират близо 75% от оборота на целия сегмент на
изнесените услуги в региона. Секторът у нас генерира годишно близо 7 млрд. лева, или
малко над 5,6% от БВП в страната през изминалата година. Общо заетите в аутсорсинг
професиите пък вече минава 80 хил. души. Най-много пък са базираните във
Великобритания компании, които работят както на местния пазар в Пловдив, така и на
националния. Заетите в сектора в Пловдив са над 8000. Сред основните предимства на
Пловдив за компаниите остават сравнително ниските цени на високия клас офиси, като
например Office Park Plovdiv на „Галакси Инвестънст Груп“.
Марица, 02 август 2022

Доплащат 11,5 млн. лв. за 11 обществени поръчки в Пловдив
Десет инвестиционни проекта, сред които са подлез “Модър - Царевец”, Брезовско шосе,
“Богомил”, се индексират общо с 10 млн. лева от градски бюджет заради инфлацията.
Парите се разсрочват за две години. Още 1.5 млн. лева се дават за 11-ти строителен обект ремонт на ул. “Даме Груев”.
Марица, 02 август 2022

Малтийска хазартна компания купи магазин на "Еником - М" за офис
През февруари 2022 г. Pragmatic Play е придобила сградата на мебелния магазин "Еником М" в столичния жк "Дружба". Малтийската Pragmatic Play разработва софтуер за онлайн
залагания и има за собственик гибралтарски фонд. "Мейпъл Риъл Естейт" е регистрирано
през януари 2022 г. от "Еником София-Север", като в него са апортирани теренът и сградата.
В края на февруари собствеността му е прехвърлена на "Стрийл Глобал България",
дружеството за търговия с недвижими имоти на купувача, създадено в края на март 2021 г.
При апорта оценката на терена от 5 дка и 9-етажната административно-търговска сграда с
обща разгъната застроена площ (РЗП) малко над 10 хил.кв. м е 17.36 млн. лева. Сграда с
близо 8 хил. кв.м РЗП в същия район - "Цариградско шосе" 11-17 км, но далеч по-близо до
булеварда, сега търси купувач за 12 млн. евро. Според представители на сектора цената за
сградата на "Еником - М" би трябвало да е около 11-12 млн. евро
Капитал, 01 август 2022
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Първата копка на завода за електромобили в Ловеч най-накрая може да
бъде направена.
Проектът на Next.e.GO се сдоби с финалното разрешително за строеж от общината.
Българското дружество „Некст.е.Го България“ АД е подало заявлението на 4 юли и
формално още в същия ден му е било дадено позволение. Германският стартъп инвестира
140 млн. евро в завода си в България, срещу което правителството пое ангажимент да
помогне с 34 млн. евро. Публичните средства ще бъдат отпуснати в рамките на три транша
при изпълнението на определени цели. Бъдещата фабрика за електромобили ще се намира
на територията на бившия завод „Балкан“, на разгърната площ от над 160 000 кв. м.
Застроената част ще надхвърли 65 000 кв. м. Новото съоръжение ще бъде кибер-физичен
близнак на интелигентна, базирана на принципите на индустрия 4.0, фабрика на компанията
в Аахен, Германия.
economic.bg, 01 август 2022

Общинският съвет даде възможност за разширение на Индустриална зона
"Загоре"
Общинските съветници гласуваха община Стара Загора да придобие улиците на
територията на зоната, като в замяна Индустриална зона „Загоре“ да получи 200 дка до с.
Еленино, както и парцел от 14 дка между „Метро“ и магазина на „Ауди“. Кметът Живко
Тодоров обяви, че е против Индустриалната зона да изкупува частни парцели, защото
според него това създава среда за корупция. Парите трябва да останат в зоната за
изграждане на инфраструктура. „Зона Еленино ще се развие последна, защото поатрактивна е зоната на летище Стара Загора. Тя е с площ от над 2000 дка и с много малко
средства може да бъде изградена мащабна индустриална зона“, смята Тодоров.
divident.eu, 28 юли 2022

Шест от фондовете за втора пенсия са с отрицателна доходност
Спестяванията на родените след 1959 г. за втора пенсия понасят влиянието на перфектната
буря от кризи по световните пазари. Шест от деветта фонда за задължително допълнително
пенсионно осигуряване са с отрицателна доходност за периода 30 юни 2020 г. - 30 юни 2022
г., съобщи Комисията за финансов надзор. Доходността на УПФ за последните 24 месеца
варира до минус 2,29. Фондът с най-голям пазарен дял - "Доверие", е с минус 1,60. Вторият
- "Алианц", е с минус 0,11. "ДСК-Родина" е с минус 2,24, "Съгласие" - с минус 2,29, "ОББ"
- с минус 0,01, а "Топлина" - минус 1,74. "ЦКБ-Сила" е с 2,72 резултат,
"Пенсионноосигурителен институт" е на плюс с 1,5, а "Бъдеще" е с 0,99. При доброволните,
където са осигуровките за трета пенсия и ограниченията за инвестиции са по-леки само два
фонда имат отрицателна доходност ("Доверие" - минус 1,13 и "ДСК-Родина" - минус 1,15),
а има и фонд, постигнал доходност от 8,75 - "Съгласие". "Алианц" е с 0,64, "ОББ" - с 0,71,
"ЦКБ-Сила" - с 5,22, "Бъдеще" - с 2,45, "Топлина" - с 1,16, а "Пенсионноосигурителен
институт" - с 2,61.
Сега, 03 август 2022.

ProductLead стартира партньорство със Sportal Media Group
Иновативната румънска потребителска платформа за маркетинг на съдържание
ProductLead, която навлезе на българския пазар съвсем наскоро, обяви ексклузивно
партньорство с водещата българска медийна компания Sportal Media Group. Като част от
сътрудничеството ProductLead и Sportal Media Group ще стартират предлагането на
решението Social Display в България. То интегрира ефективно съдържание, създадено от
инфлуенсъри с платформи за публикуване.
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profit.bg, 03 август 2022

Повишените разходи свиха печалбата на строителя „Трейс груп холд“
Влошената икономическа обстановка се отразява негативно на започналите инвестиционни
проекти, както в България, така и извън нея, отбелязват от „Трейс груп холд“. В резултат на
скока на цените на горивата и основните материали дружеството отчита значително
увеличение на разходите за материали за първото шестмесечие на тази година спрямо 2021а. По данни за второто тримесечие приходите /без финансови/ на „Трейс груп холд“ АД са
на стойност 28.03 млн. лв., но те са с 3.58% по-малко в сравнение със същия период на
миналата година. Най-съществен дял (89.79%) запазват паричните постъпления по
строителни договори, които са 25.17 млн. лв. и при това нарастват на годишна база.
Приходите от продажба на услуги също са повече. През периода няма продажба на стоки.
Банкеръ, 03 август 2022

стр. 10 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 31 (520) 4 август 2022

Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

Colliers H1 2022: Стремително развитие на търговските паркове през
първото полугодие на 2022 г.
Tъpгoвcĸитe пapĸoвe в cтpaнaтa ce paзвивaт пpoгpecивнo oт няĸoлĸo гoдини, ĸoeтo дoвeдe
дo дocтигaнe нa 100% зaпълняeмocт нa пpoeĸтитe в cтoлицaтa пpeз пъpвoтo пoлyгoдиe нa
2022 г., cпopeд дoĸлaдa нa Соllіеrѕ зa тъpгoвcĸи плoщи. Toвa e пpичинaтa зa няĸoи oт тяx дa
ce плaниpa paзшиpявaнe нa плoщитe. Πpeз paзглeждaния пepиoд oбщият oбeм плoщи в
тъpгoвcĸи пapĸoвe в cтoлицaтa ce зaдъpжa нa 66,300 ĸв.м, ĸoeтo вĸлючвa 3 пapĸa. Eдин
oбeĸт e нa eтaп „в cтpoeж“ и няĸoлĸo нa eтaп „в пpoeĸт“.
Πo oтнoшeниe нa мoдepнитe тъpгoвcĸи цeнтpoвe в Coфия пpeдлaгaнeтo ce зaпaзвa нa
390,660 ĸв.м. Hивaтa нa cвoбoднитe плoщи peгиcтpиpaт нeзнaчитeлeн pъcт oт 1% пpeз
пъpвoтo тpимeceчиe, ĸoйтo ce зaпaзвa дo ĸpaя нa пoлyгoдиeтo и тaĸa тe дocтигaт пoчти 6%.
Cтaбилнитe пoзиции нa тъpгoвcĸитe цeнтpoвe, pecпeĸтивнo oгpaничeнитe cвoбoдни плoщи,
вoдят дo пo-ниcĸи тeмпoвe нa ycвoявaнe. Зa пъpвoтo пoлyгoдиe ca peгиcтpиpaни 4,600 ĸв.м
- 50% cпaд cпpямo втopoтo пoлyгoдиe нa 2021 г. Toвa e и нaй-ниcĸaтa cтoйнocт нa ycвoeни
нaeмни плoщи нa пoлyгoдиe зa пocлeднитe 5 гoдини. Cвoбoднитe плoщи нa бyл. „Bитoшa“
нapacтвaт oт 10% нa 12%, ĸoeтo ce дължи в гoлямa cтeпeн нa зaтвapянeтo нa oбeĸти oт
ceĸтopa нa зaвeдeниятa.
Πpeз пъpвитe шecт мeceцa ycтaнoвeнитe биг бoĸc oпepaтopи oт xpaнитeлнитe вepиги ce
фoĸycиpaт в peнoвaция нa мaгaзинитe cи и в пo-ниcĸa cтeпeн в oтĸpивaнe нa нoви лoĸaции.
Peгиcтpиpaни ca нaй-мнoгo нoви oбeĸти нa KAM Mapĸeт - 6, cлeдвaн oт ТMАRКЕТ (5), Віllа
(2), Lіdl (2) и Каuflаnd (1). Cилнaтa eĸcпaнзия нa диcĸayнтъpитe Рерсо, КіК и Ѕіnѕау
пpoдължи cъc cъoтвeтнo 16,12 и 8 нoви мaгaзинa. Mapĸитe, ĸoитo oтĸpивaт cвoитe пъpви
пpeдcтaвитeлни мaгaзини зa пepиoдa, ca Міх Маrkt, Lуnnе и АС &со.
Πpи нaeмнитe нивa нa пъpвoĸлacни лoĸaции в тъpгoвcĸитe цeнтpoвe, нa бyл. „Bитoшa“ и в
тъpгoвcĸи пapĸoвe нe ce нaблюдaвa пpoмянa. Te ca cъoтвeтнo 34 eвpo/ĸв.м/мeceц, 50
eвpo/ĸв.м/мeceц и 10 eвpo/ĸв.м/мeceц. Teзи cтoйнocти ce oчaĸвa дa ce зaпaзят в cлeдвaщитe
мeceци.
Уcтoйчивoтo paзвитиe нa пaзapa нa мoдepни тъpгoвcĸи плoщи щe пoддъpжa инвecтитopcĸи
интepec и пpeз втopaтa пoлoвинa нa 2022 г., c ocнoвeн фoĸyc тъpгoвcĸи пapĸoвe.
Диcĸayнтъpитe щe пpoдължaт cвoятa eĸcпaнзия в тъpгoвcĸи пapĸoвe и в тъpгoвcĸи
цeнтpoвe. Oчaĸвa ce нoви oпepaтopи oт тoзи ceгмeнт дa влязaт нa бългapcĸия пaзap. B
ĸpaтĸocpoчeн плaн щe ce нaблюдaвaт пpoмeни в пoтpeблeниeтo и пoвeдeниeтo нa
ĸyпyвaчитe в ĸoнтeĸcтa нa нapacтвaщaтa инфлaция / нaмaлявaщa пoĸyпaтeлнa cпocoбнocт,
ĸoитo щe имaт oтpaжeниe въpxy ceĸтopa и oпepaтopитe.
gradat.bg, 1.08.2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 Онлайн обучение: „Практически мерки за киберсигурност”
КОГА: 16 септември 2022, петък, 09:30 - 12:45
КЪДЕ: Online

 Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО – присъствен и онлайн вариант
КОГА: 16 септември 2022, петък, 09:30 - 13:00
КЪДЕ: Online

 Онлайн обучение: „Търговско право за неспециалисти и мениджъри“
КОГА: 19 - 20 сеп. 2022, понеделник – вторник, 09:30 - 12:45
КЪДЕ: Online

 Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022
Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката - присъствен и онлайн вариант
КОГА: 19.09. 2022г., 09:30 - 13:00
КЪДЕ: Присъствено в хотел Хемус, София
Онлайн през zoom.us
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