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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

„Еврохолд“ придоби пълен контрол в 

„ЕРМ Запад“ и „Електрохолд Продажби“  

Енергийният холдинг Eastern European Electric 

Company B.V. (EEEC), част от „Еврохолд България“ 

АД и мажоритарен собственик на „Електрохолд“, 

увеличи участието си в двете дъщерни компании на 

енергийната група – „Електроразпределителни мрежи 

Запад“ АД („ЕРМ Запад“, с предходно наименование 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД) и „Електрохолд 

Продажби“ АД (с предходно наименование „ЧЕЗ 

Електро България“) до 100% от капитала. 

Придобиването на всички акции в двете компании е 

резултат от последните отправени търгови 

предложения за изкупуване на акциите на 

миноритарните акционери, които мажоритарният 

акционер преди това не притежаваше. Двете 

дружества ще бъдат отписани от регистъра на 

публичните дружества на Комисията за финансов 

надзор.  

Банкеръ, 09 септември 2022 

Собственикът на Sportal.bg купи дял от 

LiveScore, Стилян Шишков влиза в 

Надзорния съвет Мажоритарният собственик на 

Sportal.bg Ringier AG закупи дял от от LiveScore Group 

на стойност 50 милиона паунда през спортната си 

компания Ringier Sports Media Group (RSM). 

Изпълнителен директор на швейцарската компания 

RSM е създателят на Sportal Media Group Стилян 

Шишков, който влиза в Надзорния съвет на най-

голямата дигитална спортна медия в света - LiveScore 

Group. Базираната в Швейцария медийна и 

технологична компания прави значителна инвестиция 

в бързо развиващия се бизнес със спортни медии и 

игри на LiveScore Groups. Сделката ще подхрани 

разрастването на бизнеса, който включва водещи 

марки като LiveScore, LiveScore Bet и Virgin Bet.  

LiveScore Group е основана през 2019 г. от бившия 

председател на Gamesys и съосновател Ноел Хейдън 

и ръководена от ветерана в индустрията Сам Сади. 

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) за 

шестте града с население над 120 хил. 

жители, 2015=100 1,2,3,4  

 

 

 
1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи 

жилища (апартаменти), закупени от домакинствата. 
2 Към 31.12.2021 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. 

Източник: НСИ 
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Ringier Sports Media Group включва спортните марки на Sportal Media Group и Digital 

Ventures ООД в България, Gazeta Sporturilor в Румъния, Sportal.rs в Сърбия и Pulse в Африка.  

Фирмена информация, 09 септември 2022 

Пет хотела с близо 2000 стаи, разположени в Слънчев бряг и Обзор, стават 

част от световната верига "Хаят" 

След съществено обновление, през 2023 г. и 2024 г. all-inclusive хотелите, управлявани от 

"Тера Тур Сервиз" ЕООД, ще отворят врати под брандовете Secrets Resorts & Spa, Dreams 

Resorts & Spa, Breathless Resorts & Spa и Alua Hotels & Resorts. Добавянето на петте 

крайбрежни курорта представлявала поредния важен етап в глобалната експанзия на бранда 

"Хаят", а брандът Inclusive Collection влиза в трета европейска страна след Испания и 

Гърция. След реновация четири от хотелите ще бъдат отворени под новите брандове през 

лятото на 2023 г., а петият се очаква да отвори врати през 2024 г. Това са: Secrets Sunny 

Beach Resort & Spa – разположен в Слънчев бряг на границата със Свети Влас. Dreams Sunny 

Beach Resort & Spa е в непосредствена близост до Secrets Sunny Beach Resort & Spa. Alua 

Resort Helios Bay и Alua Sun Helios в Обзор. Breathless Resort & Spa е в центъра на Слънчев 

бряг. 

24 часа, 13 септември 2022 

„Софарма“ АД е увеличила дела си в „Софарма трейдинг“ АД до 85,004% 

от 81,289%  

Фармацевтичната компания вече притежава 29 136 171 акции от капитала на търговеца на 

медикаменти. В последните дни свързани със „Софарма“ и „Софарма трейдинг“ лица са 

изтъргували почти 778 хил. акции на „Софарма“. „Софарма“ обяви, че през август 

продажбите на дружеството намаляват с 12% спрямо същия месец на предходната година. 

На вътрешния пазар е отчетен ръст на продажбите от 6%, но той няма как да компенсира 

спада от 21% на продажбите за износ. В последната година акциите на „Софарма“ 

поскъпват с над 22%, а на „Софарма трейдинг“ – с над 9%. „Софарма“ е на второ място по 

пазарна капитализация в индекса BGBX40 с близо 603,9 млн. лева, а „Софарма трейдинг“ – 

17-та с почти 190,6 млн. лева.  

Инвестор.БГ, 09 септември 2022 

Изпълнителният директор на „Биодит“ е продал права за записване на 

акции за над 217,2 хил. лева  

Изпълнителният директор на „Биодит“ Юлиан Софрониев е продал права за придобиване 

на над 71% от новите акции от увеличението на капитала на компанията. Той е продал общо 

9 847 027 бр. права за записване на акции за увеличение на капитала за над 217,2 хил. лева. 

Сделките са сключени на 5 септември (сетълмент на 8 септември), 7 септември (сетълмент 

на 9 септември) и на 8 септември (сетълментът ще се осъществи на 10 септември). Съгласно 

съотношението между издадените права и новите акции, което е 13,820583 към 1, т.е. една 

акция може да се запише срещу 13,820583 права, купувачите могат да придобият 712 489, 

986855 акции. 

Инвестор.БГ, 12 септември 2022 

Фондове с участието на "ИмПулс I" частично излизат от инвестицията си 

в компанията Browswave  

Инвестиционните фондове „ИмВенчър I КДА“ и „ИмВенчър II КДА“, участие в които има 

публичната компания „ИмПулс I“ АД, излизат частично от инвестицията си в Browswave. 

Това съобщава публичното дружество. Фондовете продават 25% от капитала на Browswave, 

mailto:office@kpo.bg
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или общо 12 500 броя налични, обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев, 

за неназована сума. Купувачът на акциите е лице, свързано с основателя на Browswave. 

„Стойността на сделката е съотносима със справедливата стойност на позициите, отразени 

в портфейлите на „ИмВенчър I КДА“ и „ИмВенъчър II КДА“. Двете дружества запазват 

миноритарно участие в Browswave в общ размер на 5% от капитала му. Трансакцията се 

извършва чрез договор за продажба на акции с разсрочено плащане и погасяване на 

отпуснатия на стартъпа заем съгласно предоговорен срок. 

Инвестор.БГ, 14 септември 2022 

Държавата ще търси инвеститор за "Топлофикация-София" 

Общинското дружество "Топлофикация-София" е подписало договор за доставка на газ с 

държавната компания "Булгаргаз" за следващата година.  Договорът започва да действа от 

1 януари 2023 г. Заради дълговете на "Топлофикация" към "Булгаргаз" и "Български 

енергиен холдинг" (БЕХ) в размер на 743 млн. лева., Столична община вероятно ще 

прехвърли дружеството на държавата, а сделката ще е дълг срещу собственост. Ще се искат 

гаранции, че компанията ще остане публична. Държавата в лицето на Министерството на 

енергетиката ще търси частен инвеститор и оператор на "Топлофикация". Към момента 

първоначален интерес имало от "Веолия" и "Контур Глобал", но покана за участие в 

предстоящия търг ще бъде изпратена до всички големи енергийни компании с подобен 

профил. 

Медия Пул, 13 септември 2022 

„Холдинг БДЖ“ подготвя документите  за прехвърлянето сградата на 

централното си управление  

Ръководството на „Холдинг БДЖ“ подготвя документите  за прехвърлянето на 

емблематичната си сграда в активите на Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ (НКЖИ). Повече от 10 години „Холдинг БДЖ“ и дъщерното му 

дружество „БДЖ – Товарни превози“, дължат на НКЖИ около 70 млн. лв. за 

инфраструктурни такси. Заедно с лихвите, този дълг бе надхвърлил 90 млн. лв., но преди 

около две години НКЖИ и БДЖ сключиха дългосрочно споразумение за разсрочено 

плащане. Централата на НКЖИ, намираща се на столичния бул. „Мария Луиза“ № 110 е 

собственост на   НКЖИ и БДЖ.  

Банкеръ, 14 септември 2022 

Продават Интерхотела за по-малко от 12 млн. лева  

Пореден нов опит за продажба на “Интерхотел В. Търново” предстои да се проведе през 

октомври. Началната цена за водене на преговорите е 11 859 325 лв. и е намалена с 5 % от 

предходната процедура, съобразно актуализираната нова пазарна оценка на имуществото 

от май 2022 г. Преди повече от две години хотелът беше пуснат за продажба за близо 25 

млн. лв., но след като не се намери купувач, цената падна на 20 млн. лв. През октомври 2020 

г. пак беше изваден за продан за 17 млн. лв., но така и никой не прояви интерес. Сегашната 

продажба отново ще е чрез пряко договаряне и ще се проведе на 28 октомври в канцеларията 

на синдика в гр. София. За продан е обявен поземленият имот с площ от 14 506 кв.м и цялата 

построена върху него масивна сграда, чиято обща застроена площ е 4900 кв.м, състояща се 

от четири блока и нощен бар, както и гаражи извън основната сграда.  

Янтра - Велико Търново, 08 септември 2022 

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

Нарасналите производствени разходи 

ускориха кредитирането 

Растежът на кредита на нефинансовите предприятия 

към края на юни възлезе на 10.6 на сто спрямо същия 

период на 2021 г., като този на овърдрафта беше 22.8 

на сто при 5.6 на сто в края на миналата година. 

Запазващата се среда на ниски номинални лихвени 

проценти при растяща инфлация допринесе за 

продължаващо високо търсене на кредити от страна на 

домакинствата, които се увеличиха с 14.7 на сто 

спрямо юни 2021 г. Търсенето на жилищните кредити 

остана високо (с ръст от 18.2% на годишна база), като 

за последните влияние оказа и  продължаващото 

нарастване на цените на недвижимите имоти. 

Среднопретеглените лихвени проценти по 

потребителските и жилищни кредити се понижиха 

през юни, съответно до 7.53% и 2.51%, докато тези по 

нови кредити на нефинансови предприятия леко се 

повишиха. 

Банкеръ, 14 септември 2022 

Двоен ръст бележат приходите на хотелите 

през юли спрямо 2021 г. 

Приходите от нощувки през юли 2022 г. се увеличават 

с 46.7% в сравнение със същия месец през миналата 

година юли 2021 г. и достигат 386.6 млн. лева. 

Регистрирано е увеличение на приходите както от 

чужди граждани - с 64.5%, така и от български 

граждани - с 18.4%, съобщиха от Националния 

статистически институт. През юли 2022 г. в страната 

са работили 3 615 обекта с над 10 легла - хотели, 

мотели, къмпинги, хижи и други места за 

краткосрочно настаняване, със 144 000 стаи и 327 900 

легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на 

местата за настаняване, функционирали през периода, 

се увеличава с 18.2%, а броят на леглата в тях - с 16.0%. 

Общият брой на нощувките във всички места за 

настаняване през юли 2022 г. е 5 385 200, или с 26.7% 

повече в сравнение със същия месец на предходната 

година. Чуждите граждани са реализирали 3 309 800 

нощувки, а българските - 2 075 400. През юли 2022 г. 

в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.0% от 

общия брой нощувки на чужди и 38.8% - на български 

граждани.  

News.bg, 13 септември 2022 

15.09.2022 

1 EUR = 1,95583 BGN 

1 USD = 1.95779 BGN 

1 GBP = 2.26113 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN  

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.09.2022  

 

ПЧИ: -138.6 млн. EUR, юни 2022 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към юни 

2022, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 4.2%, юли 2022 
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Над 130 хил. българи с бизнес пътуване по света  

Европейският съюз е най-големият търговски партньор на България. Това се потвърждава 

и от данните от Националния статистически институт, според които от 130 428 българи, 

пътували със служебна цел по света през юли, общо 100 692 от тях са били в общността. 48 

169 са посетили по бизнес дела Гърция. Страната е сред основните търговски партньори на 

България. За първите пет месеца на тази година износът ни са съседите се е увеличил с 51 

на сто до 2.53 млрд. лева. В Румъния са били със служебна цел 18 413 българи. Тя е вторият 

по големина търговски партньор на страната ни в ЕС след Германия. Много от нашите 

фирми прехвърлиха своето производство в Румъния. С 52.8 на сто по-висок е износът на 

български стоки, които са на стойност 3.70 млрд. лева. Германия е най-голям износител и 

вносител на български стоки. 

Банкеръ, 13 септември 2022 

Строителството в България намалява за втори пореден месец 

Индексът на строителната продукция у нас отчита понижение за втори месец подред, като 

причината за това е спад в гражданско/инженерното строителство. Строителната продукция 

се свива с 1.1% на годишна база през месец юли, сочат данните на Националния 

статистически институт. На месечна база понижението възлиза на 0.5%. Новото намаление 

идва след като през предходния месец юни строителната продукция отчете годишен спад 

от минималните 0.1% и месечно понижение от 1.8%.  Това е втори пореден месец на 

понижение в този вид строителни дейности, след като през юни бе записан годишен спад 

от 2.3% и месечно понижение от 2.5%. Сградното строителство нараства с 0.5% на годишна 

база през юли, но отчита спад на месечна база в размер на 0.4%.  

actualno.com, 12 септември 2022 

Намаляват средствата, управлявани от застрахователните дружества  

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност у нас, 

възлизат на 9.17 млрд. лв. към края на юни, сочат данните от Българската народна банка 

(БНБ). В тази сума се включват и данните за клоновете на застрахователни компании с 

регистрация извън България. Техният размер намалява на годишна база с 366.4 млн. лв. и с 

326.7 млн. лв. спрямо края на първото тримесечие на тази година. Активите на дружествата, 

които извършват животозастраховане, са намалели с 222 млн. лв. - от 2.94 млрд. лв. към 

края на юни година по-рано до 2.72 млрд. лв. към края на същия месец на 2022-а. Спрямо 

края на март тази година (2.77 млрд. лв.) те намаляват с 51.6 млн. лева.  

Банкеръ, 12 септември 2022 

Оборотите в търговията на дребно в България намаляват с 0,7 на сто през 

юли на годишна база  

През юли 2022 г. не се наблюдава изменение на оборота по съпоставими цени спрямо 

предходния месец в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 

мотоциклети", съобщи Националният статистически институт. Оборотът  в търговията на 

дребно намалява с 0,7 на сто през юли 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. въз основа на 

календарно изгладени данни. През юли 2022 г. се наблюдава намаление на оборота спрямо 

предходния месец в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия 

(с 3,5 на сто), докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали, 

и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и 

смазочни материали е регистрирано увеличение съответно с 2 и с 1,2 на сто. 

БТА, 12 септември 2022 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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Ръст от 17,7 на сто в промишлеността в България през юли спрямо същия 

месец на предходната година  

Индексът на промишленото производство нараства с 0,9 на сто през юли 2022 г. спрямо 

предходния месец, съобщи Националният статистически институт. През юли 2022 г. е 

регистриран ръст със 17,7 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото 

производство спрямо съответния месец на 2021 година. Увеличение спрямо предходния 

месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ 

с 12,7 на сто, в добивната промишленост - с 3,9 на сто, а намаление в преработващата 

промишленост - с 1,6 на сто. По-значителен спад в преработващата промишленост се 

наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - със 17,8 на сто, 

производството на тютюневи изделия - с 16,9 на сто, производството на автомобили, 

ремаркета и полуремаркета - с 10,7 на сто, производството на лекарствени вещества и 

продукти и производството на метални изделия, без машини и оборудване - по 8,1 на сто. 

БТА, 12 септември 2022 

Малки и средни фирми могат да вземат до 20 хил. лв. субсидия за IT и 

киберсигурност 

От 3 хил. до 20 хил. лв. безвъзмездни средства ще могат да получат малките и средните 

предприятия за въвеждане на решения в областта на информационните и 

комуникационните технологии и киберсигурността. Еврофинансирането е осигурено по 

Националния план за възстановяване и устойчивост, а общата сума е 30.6 млн. лв. 

Процедурата в момента е в етап на обществено обсъждане и се очаква да бъде отворена за 

кандидатстване през октомври. По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки и 

средни предприятия, т.е. фирми с до 250 служители и оборот, не надвишаващ 97.5 млн. лв. 

(или активи до 84 млн. лв.).  

Капитал, 08 септември 2022 

 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор " Преработка и консервиране на плодове и 

зеленчуци, без готови ястия" по Общо активи за 2020 г., хил.лв. 

www.beis.bia-bg.com 

No Предприятие Населено място 
Общо активи (хил. лв.) 

2019 2020 

1 Ойропак ЕООД  София 74 322 89 197 

2 Куминяно Фрут ООД  Катуница 69 285 65 526 

3 Агри България ЕООД  Радиново 53 118 64 605 

4 Филикон - 97 АД Пловдив 57 807 56 239 

5 Кронос АД  София 30 982 39 408 

6 Фрукто Сливен АД  Варна 38 108 33 598 

7 Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ Дулово 31 913 32 288 

8 Ековита ООД  Пазарджик 30 938 31 017 

9 Садина Плант ООД  Брезово 19 916 30 807 

10 Олинеза Премиум ЕООД  Костинброд 21 389 23 031 

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

Съветът на директорите на Българска 

фондова борса преразгледа базите на 

борсовите индекси 

Съветът на директорите на Българска фондова борса 

(БФБ) преразгледа базите на борсовите индекси, 

съобщават от борсата. Промените в базите на 

индексите влизат в сила от 19 септември. Съветът на 

директорите изключва три емисии акции от базата на 

индекса SOFIX Това са "Индустриален Холдинг 

България" АД - София, "Монбат" АД - София и 

"Софарма трейдинг" АД - София. На тяхно място се 

добавят "Неохим" АД - Димитровград, "Елана 

Агрокредит" АД - София и "Сирма Груп Холдинг" АД 

- София. От базата  на индекса BGBX 40 се изключват 

три емисии акции -  "Електроразпределителни мрежи 

Запад" АД-София, "Инвестиционна Компания Галата" 

АД - Варна и "Петрол" АД - София. На тяхно място в 

индекса влизат - "Телематик Интерактив България" 

АД-София, "Велграф Асет Мениджмънт" АД - София 

и "Родна Земя Холдинг" АД-София. Съветът на 

директорите изключва три емисии акции и от базата на 

индекса BG TR30. Това са "Албена" АД - к.к. 

"Албена", "Електроразпределителни мрежи Запад" АД 

- София и "Градус" АД - Стара Загора. На тяхно място 

в индекса влизат "Сирма Груп Холдинг" АД - София, 

"ТБ Централна кооперативна банка" АД - София  и 

"Химснаб България" АД - София. Съветът не извършва 

промени в базата на индекса BG REIT. 

БТА, 09 септември 2022 

"Син Карс" сключи договор с най-големия 

производител на сметопреработвателни и 

почистващи машини на Балканите 

Производителят на електромобили от Русе „Син Карс 

Индъстри“ АД е подписал договор с RAM Europe S.A., 

Гърция, която е най-големият производител на леки и 

тежки сметопреработвателни и сметопочистващи 

машини на Балканите. Компания е поръчала един 

автомобил L CITY от модела Pickup (с открита 

каросерия), който трябва да бъде доставен през 

ноември т.г. Това е първият директен договор на „Син Карс Индъстри“ АД с европейска 

компания производител, които поема представителството на автомобилите L CITY на 

територията на Гърция и Кипър. Преди това „Син Карс Индъстри“ АД съобщи, че ще 

произвежда новите си модели в румънски град Гюргево. Причината за решението е фактът, 

че там предоставят по-добри бизнес условия за производителя. 

Инвестор.БГ, 14 септември 2022 

БФБ-София  
Седмичен оборот  

05 - 09 септември 2022 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium  3 831 439,00  

Standard  2 532 580,33  

АДСИЦ  472 618,96  

Регулиран пазар -

общо 

 6 907 072,40  

 

BGREIT: 07.09.2022 – 13.09.2022 

 

BGBX40: : 07.09.2022 – 13.09.2022 

 

SOFIX: 07.09.2022 – 13.09.2022 
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„Уебит ИН“ ще изплаща гарантирания дивидент при определена 

доходност на акциите  

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД ще изплаща гарантирания дивидент при постигането на 

определена доходност на акциите. Променя се и формулата за изплащане на гарантирания 

ликвидационен дял на притежателя на привилегированата акция клас Б. Това е записано в 

предложение за промени в устава на компанията, което трябва да бъде одобрено от 

акционерите на извънредно общо събрание. Заседанието е предвидено да се проведе на 10 

октомври в София. Гарантиран дивидент от 20%, съгласно сега действащия устав на 

компанията, се изплаща на притежателя на привилегированата клас Б акция от капитала на 

дружеството – „Уебит Мениджмънт“ на Пламен Русев, който стои зад „Уебит Инвестмънт 

Нетуърк“ с друго свое дружество, както и зад събитията Webit. Същата акция гарантира и 

20% ликвидационен дял при прекратяване на публичната компания. „Уебит Мениджмънт“ 

е и изпълнителен директор на публичното дружество, което пък плаща такса за управление. 

Привилегированата клас А акция от капитала на дружеството също е собственост на 

компания на Пламен Русен – „Анхеало кънсалтънтс“ ЕООД, което е едноличен собственик 

на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“.  

Инвестор.БГ, 12 септември 2022 

"Лавена" увеличава приходите и печалбата, но значително намалява 

паричните си средства за полугодието 

Производителят на козметика от Шумен „Лавена“ АД увеличава продажбите и печалбата 

към края на юни. Дружеството реализира приходи от продажби за полугодието в размер на 

малко над 10,6 млн. лева в сравнение с почти 9,6 млн. лева година по-рано. Увеличението 

на годишна база достига 10%. Основен дял от приходите формират продажбите на 

продукция, които за отчетния период възлизат на над 10,5 млн. лева в сравнение с 9,5 млн. 

лева за същия период на предходната година. Общите приходи на компанията са за почти 

10,8 млн. лева при 9,8 млн. лева година по-рано.  

Инвестор.БГ, 13 септември 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 

Schneider Electric разширява „умната“ си 

фабрика в Пловдив 

Френската група Schneider Electric започва 

разширението на своята „умна“ фабрика в 

Пловдив. Компанията ще постави три нови 

производствени линии и въпреки все по-голямата 

автоматизация във фабриката ще открие и около 

100 нови работни места. Компанията ще изгради и 

първата в България иновативна система за 

геотермална енергия в индустриално предприятие. 

Внедряването на три нови производствени линии 

за автоматични прекъсвачи ще увеличи общия 

обем на продукцията на компанията в Пловдив с 

близо 30%. Към настоящия момент 

производствената база на Schneider Electric в 

Пловдив произвежда над 40 милиона автоматични 

прекъсвача годишно, а след разширението броят 

им ще надхвърли 50 милиона. Инвестицията е в 

размер на около 60 млн. евро. Главен изпълнител 

на цялостния проект е Сиенит строителна група, а 

геотермалната система ще бъде изградена също от 

българска компания - ReEnergy Engineering. 

economic.bg, 13 септември 2022 

Над 150 млн. лв. износ на български 

продукти с Лидл България за последните 

3 години 

Над 150 млн. лв. е реализираният износ от 

български производители в европейската мрежа на 

Lidl в периода 2019-2021 г. За трите години 252 

различни продукта на 58 родни компании 

достигнаха до 27 европейски пазара благодарение 

на партньорството с Лидл България. За периода 

2019-2021 г. Румъния е с най-голям дял – 36%, в 

експортния оборот, реализиран в европейската 

търговска мрежа на Lidl. За тези 3 години 34 родни 

производители са реализирали износ на 89 

различни продукта на обща стойност 55 млн. лв., 

като най-продаваният продукт там е пълнозърнест 

хляб със семена. Сред топ 5 държавите по размер 

на износа се нареждат Гърция с оборот в размер на 

32 млн. лв., което е 21% от общия оборот, Германия  

с 11,5% от оборота, Сърбия с 8,4% и Унгария с 9 

млн. или 6% от реализирания оборот за последните 

3 години. 

24 часа, 14 септември 2022 

Нова дигитална платформа на ББР 

предоставя възможности за онлайн 

финансиране 

Българската банка за развитие представи 

новата си дигитална платформа Business 

Booster за финансиране на микро-, малки и 
средни компании в страната, тъй като банката 

не разполага с клонова мрежа. Платформата 

стартира с програма „Микростарт“, която 

предлага финансиране до 50 000 лв. 

Стандарт, 14 септември 2022 

Обявиха победителите във водещите 

награди за най-добър работодател на 

България – Career Show Awards 2022 

Отличието “Най-добър работодател” спечели 

компанията SiteGround. А единствената 

категория, в която победителят се определя от 
публиката - “Работодател на публиката” - за 

втора поредна година печели Лидл България. 

Призът за “Изпълнителен директор” бе връчен 

на Тони Макмъри за работата му в Ingram 

Micro Bulgaria, а Recruiter за 2022 година е 

Калина Вълчева от Ocado Technology. 

Стандарт, 14 септември 2022 

Николай Гърнев оглави Ernst & Young в 

Югоизточна Европа 

Николай Гърнев е новият управляващ 

съдружник на Ernst & Young (EY) за Южния 

клъстер в рамките на региона Централна, 
Източна и Югоизточна Европа и Централна 

Азия, съобщиха от международната компания. 

Този клъстер обхваща девет държави в 

Югоизточна Европа - България, Гърция, 

Кипър, Румъния, Малта, Молдова, Северна 

Македония, Албания и Косово. В региона 

работят над 3100 служители и генерира 

приходи от над 280 млн. долара.  

Money.bg, 13 септември 2022 

Държавата има 264 фирми с капитал от 

близо 27 млрд. лв.  

264 са държавни предприятия с общ капитал в 

размер на 26,85 млрд. лв., според данните на 

Агенцията за публични предприятия и 

контрол. Документът, който се приема в 

изпълнение на законово изискване и като част 

от покриване на стандартите на ОИСР, бе 

публикуван за обществено обсъждане. 

Големият брой държавни предприятия се 

дължи основно на сектор здравеопазване – 

покрай държавните болници, които са със 

статут на търговски дружества.. Сред 

останалите министерства с най-много 

предприятия е МРРБ (37). 

Сега, 12 септември 2022 
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Kaufland България ще открие своя първи „зелен“ хипермаркет в София 

тази есен 

Той ще е разположен в столичния квартал Горубляне, като имотът е над 15 000 кв. метра. 

Хипермаркетът отговаря на стандартите за екологично и енергийно ефективно 

строителство, като голяма част от прилежащата територия около него наподобява истински 

парк. Търговската площ на новия хипермаркет ще е над 2500 кв. м. и това ще е вторият 

обект на ритейл лидера в столицата, който ще е на два етажа. Хипермаркетът ще се захранва 

със 100% „зелена“ енергия и за обезпечаване на работата му ще се използват екологични 

алтернативи, които да сведат въглеродните емисии до минимум. Това ще бъде 13-ият обект 

на Kaufland в София и 63-ият магазин на веригата в страната. Обектът е оборудван със 

системи, щадящи околната среда, вкл. LED осветление и хладилни витрини с 

нискоемисионни хладилни агенти. 

24 часа, 13 септември 2022 

Новите хотели на Пловдив 

Четири нови хотела само за година се изградиха в Пловдив, в който вече имаше 20 обекта 

с 4 и 5 звезди. Сега към петте от най-високия клас се добавят още два. 

По официални данни приходите от нощувки в града годишно са достигали 30 млн. лв. 

Официално в Пловдив към 2021 г. е имало 99 места за настаняване с над 5.8 хил. легла, като 

през 2019 г. са отчетени половин милиард нощувки. Сега три от новите хотели са по-скоро 

малки, един е среден и добавят под 200 нови легла. Обектите с най-много легла са: 

"Грандхотел Пловдив" (в миналото "Новотел") на Сава Чоролеев (662), "Парк-хотел Санкт 

Петербург" на Георги Гергов (396) и "Рамада" (бивш "Тримонциум") на Суди Озкан (290). 

Два петзвездни, един четири звезди под световен бранд (Hilton) и един тризвезден е новият 

контингент от 2022 г. Ценово първите три са сред най-скъпите в Пловдив - нива от 200-300 

лв. за двойна стая, като лидерът по висока оферта в града е от - Vizualiza. Обектът отвори 

през март и е собственост на двамата акционери в "ПИМК холдинг груп" Илиян Филипов 

и Пенко Несторов, както и Цветан Пулев. На 12 юли бе официалното отворен първият хотел 

в града на световната верига Accor. Хотелът The Emporium Plovdiv оперира под бранда 

MGallery на френската верига и е първият ѝ смарт хотел на Балканите.  

Капитал, 09 септември 2022 

А1 България получи наградата "Най-голяма ICT компания" 

А1 България е начело на класацията на най-значимите участници на пазара на ICT и 

телекомуникационни услуги в страната, Digitalk 101, и получи наградата „Най-голяма ICT 

компания“. Сред класираните компании A1 България води убедително с най-големи 

приходи за цялата 2021 г., които бележат годишен ръст от 11,7% до 1,123 млрд. лв., а 

печалбата преди данъци и амортизации (EBITDA) е нараснала с 13,4% до близо 427 млн. 

лева. В класациите по сектори А1 печели първите места в 3 категории - приходи от 

продажба на хардуерно и комуникационно оборудване, постъпления от ICT услуги, и 

приходи сред доставчиците на телекомуникационни услуги. Компанията се нарежда и в Топ 

3 на системните интегратори в страната. С над 200 нови служители се е увеличил екипът на 

телекома, работещ в сферата на развитието на IT и ICT, SAP консултации в Компетентния 

център на А1 и др.  

profit.bg, 12 септември 2022 

През 2021 г. приходите на най-големи компании за облекло и текстил 

растат с 3.5%  
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През 2021 г. сумарните приходи на 15-те най-големи компании за облекло и текстил растат 

едва с 3.5% до малко под 1 млрд. лв. И макар повечето компании да вдигат оборот, средните 

нива остават по-ниски от силните години преди пандемията. Традиционният лидер "Е. 

Миролио" отбелязва 8.7% ръст на продажбите, които надхвърлят 242 млн. лева, и е на загуба 

35.6 млн. лв. Увеличението на приходите идва от повече продажби на европейските пазари 

и повишаване на средните продажни цени на различните видове тъкани. Приходи от над 

187 млн. лв. за 2021 г. подреждат отново на втора позиция габровската фирма "Дзалли" - 

също италианска инвестиция. "Дзалли" произвежда дамско и мъжко бельо, тениски, блузи, 

клинове и др. с марките Intimissimi, Tezenis, Calzedonia, Falconeri, Atelie Eme. За втора 

поредна година "Калинел" - Троян, е в топ 3 на секторната класация. Основната фабрика и 

администрацията се намират в Троян, но "Калинел" притежава производствени центрове и 

в Червен бряг, Тетевен, както и във Враня, Сърбия. 

Капитал, 09 септември 2022 

MPPБ пyблиĸyвa зa oбщecтвeнo oбcъждaнe пpoмeни в Зaĸoнa зa 

yпpaвлeниe нa eтaжнaтa coбcтвeнocт (ЗУEC) 

Зa дa ce yлecнят инвecтициитe зa eнepгийнa eфeĸтивнocт в мнoгoфaмилнитe жилищни 

cгpaди, вcяĸa eтaжнa coбcтвeнocт щe cлeдвa дa oтĸpиe бaнĸoвa cмeтĸa cъc cпeциaлнo 

пpeднaзнaчeниe зa cъбиpaнe нa cpeдcтвa зa yпpaвлeниe и пoддpъжĸa нa oбщитe чacти нa 

eтaжнaтa coбcтвeнocт. Toвa щe yлecни и ĸaндидaтcтвaнeтo пo ĸoлeĸтивни ĸpeдити пpeд 

paзлични финaнcoви инcтитyции. Πpoмeня ce и нaчинът нa пpoвeждaнe нa oбщo cъбpaниe 

нa coбcтвeницитe. B изpичнo избpoeни в зaĸoнa cлyчaй ce пpeдвиждa възмoжнocт oбщoтo 

cъбpaниe дa ce пpoвeждa чpeз oнлaйн вpъзĸa, нe caмo пpиcъcтвeнo.  C пpoмeнитe  ce вмeнявa 

зaдължeниe вceĸи coбcтвeниĸ или пoлзвaтeл в cpoĸ дo пeтнaдeceт дни oт пpидoбивaнe 

пpaвoтo нa coбcтвeнocт или пoлзвaнe нa caмocтoятeлeн oбeĸт в cгpaдaтa в peжим нa eтaжнa 

coбcтвeнocт, ĸaĸтo и пpи oтдaвaнe нa caмocтoятeлния oбeĸт пoд нaeм или вcтъпвaнe в дpyгo 

пpaвooтнoшeниe, дoпycĸaщo пpeбивaвaнe нa лицa paзлични oт coбcтвeниĸa в 

caмocтoятeлния oбeĸт, дa пoдaдe дeĸлapaция зa впиcвaнe  в ĸнигaтa нa eтaжнaтa 

coбcтвeнocт нa cъoтвeтнитe дaнни. Πpeдвиждa ce ĸнигaтa нa eтaжнaтa coбcтвeнocт дa мoжe 

дa ce пoддъpжa и в eлeĸтpoнeн вид. Дaннитe в нeя щe ce cъoбщaвaт нa yпpaвитeлния cъвeт 

(yпpaвитeля) чpeз дeĸлapaция пo oбpaзeц. 

gradat.bg, 09 септември 2022 

Централен депозитар и Българска фондова борса ще строят база за отдих 

до Пампорово 

База за отдих ще строи фирма, собственост на Централния депозитар и Българската фондова 

борса в курортно ядро „Райковски ливади“ до Пампорово, в местността Мирчова падина. 

Инвестиционното намерение на възложителя е да изгради база за отдих и център за 

провеждане на професионални обучения, семинари и конференции. Ще има места за 

настаняване, фитнес, спа център и ресторант, са посочили от фирма „БД Консулти“ ООД. 

Дружеството е създадено през април 2020 година, заедно с „Клиър Екс“ ООД – също 

учредено между БФБ и „Централен депозитар“, но с предмет на дейност извършване на 

услуги като клирингова къща във връзка със сделки с електрическа енергия, природен газ 

и стоки, сключени на организиран пазар. „Централен депозитар“ АД притежава 50.02% от 

дяловете в „БД Консулти“, а „Българска фондова борса“ АД – останалите 49,98%. Площта 

на имота е 2746 кв.м. Предвидено е в базата да има 36 места за настаняване и 100 за сядане 

в ресторанта. 

actualno.com, 14 септември 2022 
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АНАЛИЗИ 

Селските имоти в България не спират да поскъпват от началото на 

пандемията  

Пандемията възроди интереса към селските къщи у нас през 2020 и 2021 г., тъй като за 

много работещи от разстояние хора те се превърнаха в идеална възможност за бягство от 

града и за живот на по-голяма площ и по-близо до природата. Тенденцията все повече хора 

от града да се насочват към селата се запазва и през 2022 г. въпреки относителното 

затихване на COVID-19, макар че през второто тримесечие и в този сегмент се е усетило 

забавяне в унисон с общата тенденция на пазара.  

„Къщи, чиито цени, състояние и местоположение са в рамките на очакванията на 

купувачите, се продават много бързо“, коментира Полина Стойкова, изпълнителен 

директор на агенцията за недвижими имоти Bulgarian Properties. Забавянето на сделките 

през второто тримесечие тя обяснява с общите фактори, които действат на пазара, като 

ускоряването на инфлацията, войната в Украйна, както и със значително по-ограниченото 

предлагане в сравнение с миналата година. От юли насам темпът на продажбите се е 

ускорил и има очаквания, че ще навакса забавянето между април и юни. Българите са 

основните купувачи на селски къщи, но не липсват случаи на покупки на такива имоти и от 

чужденци – поляци, датчани, нидерландци, германци, съсредоточени основно в селата 

около Стара Загора и Велико Търново. В селата около София и Пловдив купувачите са 

основно българи. Доминацията на българите сред купувачите на селски къщи е 

преобръщане на тенденцията от първото десетилетие на новия век, когато чужденци, главно 

британци, масово се сдобиваха с имоти в българските села. „В следващото десетилетие 

поради липса на интерес този пазар беше потиснат, почти нищо не се случваше на него и 

цените бяха намалели значително“, отбелязва Стойкова. След началото на пандемията 

обемите от сделки нарастват, а с това и цените.  

През второто тримесечие средната цена на закупените селски къщи достига 46 100 евро, 

което е лек спад спрямо 48 500 евро в първите три месеца на годината, сочат данните на 

Bulgarian Properties. За сравнение, в периода преди COVID сделки със селски имоти са се 

сключвали на цени между 20 хил. и 25 хил. евро, т.е. за две години цените са нараснали 

почти двойно. Тази година селските къщи се продават с около 10 хил. евро повече в 

сравнение с миналата година, което е поскъпване с 15%, показват още данните на агенцията. 

Цените на селските къщи варират в зависимост от локацията им и нуждата от ремонт. Тези 

в ценовия диапазон до 40 хил. евро се нуждаят от ремонт преди нанасяне, докато преди две 

години за същата сума е можело да се намери напълно готова къща, казва Стойкова. 

Готовите за обитаване къщи са на цени между 70 хил. и 100 хил. евро в зависимост от 

района, като 100 хил. евро е таванът, който купувачите са склонни да приемат, за да се 

сдобият с имот на село. В тази категория не влизат комплексите от къщи ново строителство 

около големите градове като София и Пловдив. Купувачите с по-скромни бюджети се 

насочват към по-евтини къщи в Югоизточна и Северозападна България около градове като 

Монтана, Ловеч.  

„През второто тримесечие успяхме да продадем някои по-стари къщи, които бяха застояли 

на пазара, на цена между 5000 и 12 хил. евро. Вече се усеща голямо разминаване в 

очакванията на продавачите и купувачите, което също е довело до отдръпване на част от 

хората от втората група в последните месеци. Някои от купувачите се насочиха към по-

евтини райони и пазарът леко се балансира. Ако цените на залежалите имоти се коригират, 

те започват да намират нови собственици“, коментира Стойкова. Сред най-популярните 

райони за покупка на селски имоти тя отличава селата около Велико Търново, включително 

около Габрово, Дряново, Троян, където са съсредоточени около 30% от сделките със селски 
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къщи на Bulgarian Properties. Засилен интерес има и около селата край Пловдив и 

Пазарджик, около Стара Загора и в районите близо до морето като Варна, Добрич и Балчик. 

Купувачите на къщи в села на двайсетина километра от големи градове като София, 

Пловдив, Стара Загора и Велико Търново използват имота си за постоянно живеене и ако 

не работят от разстояние, пътуват всеки ден до работа с кола. Заради големия интерес към 

села с бърз достъп до София и Пловдив в тези райони вече е започнало изграждането на 

къщи ново строителство. За хората, търсещи имот на село, най-важно е то да разполага с 

целогодишен добър достъп, да има ток и вода. Големината на двора и на къщата също са от 

значение, като най-голям интерес привличат двуетажни къщи с площ между 120 и 130 кв. 

м и три спални, отбелязва Стойкова. Купувачите са предимно млади семейства с деца, 

търсещи спокойствие в близост до големия град.  

Пловдив  

Селата около Пловдив бяха едни от най-предпочитаните за покупка на къща през 2020 и 

2021 г. Тази година пазарът остава активен и има голяма вероятност да се повтори 

динамиката от 2021 г., сочат наблюденията на агенцията за недвижими имоти „Явлена“. 

Пловдивчани предпочитат да живеят в близките села и са се ориентирали към покупка на 

къща, след като са усетили недостига на жилищна площ в апартаментите, коментират от 

компанията. Най-предпочитаните села около Пловдив остават Марково и Белащица, но 

през последната година се наблюдава интерес и към локации като Браниполе, Брестник, 

Храбрино и Първенец, които също са част от т. нар. Родопска яка. От „полските“ села сред 

фаворитите са Труд, Скутаре и Царацово. Тенденцията като цяло е купувачите да търсят 

къща в села в радиус от 5 до 10 км от града. По-отдалечените от Пловдив локации засега 

остават на втори план. Мнозинството купувачи на селски къщи в района на Пловдив са 

семейства на възраст между 40 и 55 г., които могат спокойно да се придвижват между 

селото, в което живеят, и града с междуградския транспорт. Тези купувачи искат да се 

установят по-дългосрочно в селата в стремежа си да избягат от динамиката в града и в 

същото време да запазят лесния достъп до него, коментират от „Явлена“. Инвеститорите 

реагират на засиленото търсене на селски къщи около Пловдив и са започнали да строят 

всякакъв вид къщи – самостоятелни, редови, „калкани“ и много често ги продават още „на 

зелено“. В селата от Южната дъга – Марково, Белащица, Първенец, къщите „на зелено“ 

преди са се продавали на цени от 650-700 евро на кв.м и около 800 евро на кв.м на акт 16. 

Към момента в тези села много трудно се намират къщи под 900 евро на кв.м „на зелено“ и 

1000 евро на кв.м с удостоверение за ползване. В западните, източните и северните села от 

Пловдив, цените са с около 100 евро на квадратен метър по-ниски спрямо тези в Южната 

дъга, сочат данните на „Явлена“. Повишението на цените се дължи и на високата инфлация, 

особено при строителните материали, коментират от агенцията. Въпреки това хората 

продължават да търсят къщи, особено в най-близките до Пловдив села, защото те 

предоставят почти всички необходими условия за живот, каквито има и в Града под 

тепетата. Интересът към Родопската яка все още е първенец в търсенето на къщи около 

Пловдив, като цените в този район може да надскочат дори 1200 евро на кв.м, обобщават 

от „Явлена“. Заради силния им ръст в последните две години цените на селските къщи 

около Пловдив са над възможностите на повечето купувачи и това кара някои от тях да 

правят някои компромиси с квадратурата на парцела, локацията или състоянието на имота. 

Но има и купувачи с големи финансови възможности и високи изисквания към имота, който 

биха купили. Според „Явлена“ добрите условия за финансиране от банките на имотите във 

водещите села около Пловдив е още един стимул купувачите да се насочат към тях. От 

агенцията коментират, че цените са достигнали връхната си точка и очакват, че в 

следващите месеци няма да има съществени сътресения. 

Инвестор.бг, 12 септември 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 

 DiTech EXPO 2022 & Digital4Plovdiv - Годишната конференция за онлайн маркетинг и 

търговия в България 

КОГА: 20-21 септември 2022 

КЪДЕ: Дом на културата "Борис Христов" 

гр. Пловдив, ул. "Гладстон" 15 

 Building Innovation Forum (BIF) 2022 GREEN 

КОГА: 13 октомви 2022 

КЪДЕ: Sofia Event Center 

гр. София 
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