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"Херти" придобива и останалия капитал
на румънското си дружество

Стара Загора
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Производителят на капачки от Шумен „Херти“ АД ще
придобие още 51% от капитала на румънското
дружество HERTI GROUP INTERNATIONAL S.R.L.3.
Така дружеството ще притежава 100% от капитала на
румънската компания. Делът от 51% ще бъде
придобит от съдружника на дружеството - Жанина
Блиноф, гражданин на Румъния, за неназована сума.
Предприети са действия за промяна в устава на HERTI
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Капитал, 27 септември 2022
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Най-големият доставчик на телевизия в България
"Булсатком" официално ще има нов собственик, след
като офертата на Спас Русев беше избрана от
кредиторите на компанията. Сделката се проточи над
година след оспорване от основателя на оператора и
акционер Пламен Генчев. За финализирането на
продажбата може косвено да се съди по вписвания в
българския и британския търговския регистър, като то
беше официално потвърдено и от страните по нея.
Според източници от пазара цената е между 120 и 130
млн. евро. Промените в собствеността явно ще станат
факт чрез смяна на сегашните кредитори на
компанията с Русев. Спас Русев влиза през
регистрираното в Люксембург дружество Viva
Corporate, което е собственик на българското "Вива
корпорейт България". На финалната права до
последно е имало още един кандидат - чешката
инвестиционна група PPF, като офертата ѝ е била
близка по стойност. Контролът над "Булсатком"
опитваше да си върне и съоснователят на дружеството
и миноритарен акционер с около 20% Пламен Генчев.
Той оспорваше продажбата на оператора. Така той се
опита да спре сделката с арбитражно дело в Лондон и
поискана несъстоятелност в София, чрез която беше
назначен временен синдик. Този ход явно само е
успял да отложи, но не и да блокира продажбата.

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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Спас Русев е
"Булсатком"

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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GROUP INTERNATIONAL S.R.L. и вписването на новите обстоятелства в Търговския
регистър в Румъния, посочват от шуменската компания. Фирмата HERTI GROUP
INTERNATIONAL S.R.L.3. е създадена през 2000 г. и е първата чуждестранна компания на
„Херти“ АД, което е създадено през 1993 г. и стана публично през 2008 г. През 2007 г. са
създадени компаниите „Херти Англия”, „Херти Франция” и „Тихерт”, през 2012 г. - „Херти
Германия”, а през 2017 г. – „Херти САЩ“. Това са и основните пазари за износ на
шуменското дружество. „Херти“ АД изплати на акционерите си дивидент за 2021 г. в размер
на 0,04 лева бруто на акция, или общо над 480,5 хил. лева, след като реализира печалба в
размер на над 1,3 млн. лева през миналата година. За полугодието на 2022 г. печалбата на
компанията нараства 3,5 пъти в сравнение с печалбата за цялата 2021 г. до 4,6 млн. лева, а
продажбите се увеличават с близо 90% на годишна база.
Инвестор.БГ, 26 септември 2022

Агенция Key Experts Group се присъединява към комуникационната
група Interpartners
Key Experts Group (KEG), творческа PR агенция с 16-годишен опит и с проекти във всички
сфери на публичните комуникации, се присъединява към Interpartners Group - една от
водещите български PR компании с 30-годишна традиция. Освен разширяването това е и
възможност за KEG да излезе на регионалния пазар със SEEnthesis - мрежа от агенции в
Югоизточна Европа, създадена от Interpartners Group. KEG се запазва като самостоятелна
структура с отделен екип, но ще разполага с пълния ресурс на групата, включително
творческите и дигиталните компетенции на Interpartners и водещата експертиза в сферата
на работодателската марка на Interimage.
24 часа, 23 септември 2022

„Биодит“ продължава експанзията в Испания и още два европейски
пазари
Подписката за предлагане на акциите от увеличението на капитала на биометричната
компания „Биодит“ АД – София приключи. Записани и заплатени са общо 999 020 броя
обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция, на
обща номинална стойност 999 020 лева и обща емисионна стойност от 1 698 334 лева. В
резултат на осъщественото публично предлагане капиталът на дружеството ще бъде
увеличен от 13 820 583 броя акции на 14 819 603 броя акции, като всички издадени от
„Биодит“ акции ще бъдат допуснати за търговия на пазара за развитие на малки и средни
предприятия BEAM на "Българска фондова борса". "Биодит“ разработва и реализира
продукти за идентификация чрез биометрични данни, ползвани за контрол на достъпа в
хотели, производствени предприятия, автомобили и банкомати. Фирмата извършва дейност
и на пазари извън България - в Испания, Белгия, Швеция. Високотехнологичната компания
„Биодит“ ще използва този капитал, за да продължи своята експанзия извън България във
водещи европейски пазари за хотелски услуги.
Банкеръ, 23 септември 2022

Община Велико Търново изтъргува неработещ от 12 г. хотел за 1,7 млн.
Община Велико Търново постигна приватизационен рекорд, прибирайки 1,7 млн. лв. от
неработещ от 12 години хотел. Фирма „Вимар инвест“, която държи ресторантската верига
„Щастливеца“, плати крупната сума за туристическа спалня „Трапезица“. Това е рекордно
постъпление от продажба на имот в историята на града. Парите вече са по сметките на
кметството и съгласно решението на Общинския съвет ще бъде използвана за обновление
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на инфраструктурата на старата столица. „Възложили сме проектиране. Тъй като става дума
за паметник на културата в ансамбъл, се съобразяваме с всички изисквания, за да запазим
визията – характерните тухли и елементи. Със сигурност новият хотел ще бъде енергийно
независим, а на покрива му ще се разположат соларни панели. След като изготвим проекта
за обновление, ще си направим и сметка за инвестициите, но сградата ще стане красива и
жителите и гостите ще са доволни – нещо, към което сме се стремили във всичките си
бизнес начинания“, коментира шефът на компанията Вилислав Димитров.
Борба, 23 септември 2022

Нов опит за продажба на общинския парк хотел "Кюстендил"
Общината обяви за втори път за продажба за тази година парк хотела "Кюстендил", който
е общинска собственост и се стопанисва и управлява от "Ученическо хранене". Първият
търг беше през април т.г. Условията за участие за наддаване вече са публикувани в
Държавен вестник, а оферти могат да се подават до 7 октомври. 6-етажният парк хотел с
басейн е с площ от близо 16 хиляди квадратни метра. Началната му цена не е променена малко под 7 мил. лева, а стъпката за наддаване е малко под 70 хил. лева. Сградата е на газ.
Парк хотелът е част от построения здравен център за рехабилитация и долекуване, който
обаче така и не беше пуснат в експлоатация. За неговото изграждане Общината прибягна
до облигационен заем от 6,5 мил. евро и още го изплаща. От две години общината се опитва
да го продаде, но купувачи няма.
БНР, 27 септември 2022

Никой не поиска да купи кораба "Вера Су"
Корабът “Вера Су“, който преди около година бе заседнал в местността "Яйлата“, отива
отново на търг, след като не се явиха кандидати да го купят, съобщи капитан Валентин
Енчев, директор на “Морска администрация“ във Варна. Министерството на транспорта бе
насрочило за 28.09.22 търг с явно наддаване за продажбата на плавателния съд.
Първоначално определената цена бе 460 000 щатски долара без ДДС. Вторият търг ще бъде
назначен в максимално кратки срокове, посочи Енчев. По думите му първоначалната цена
ще бъде по-ниска, като нормативната уредба дава възможност тя да бъде намалена с до 20
процента. “Вера Су“ ще остане на територията на пристанище със специално
предназначение “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна”, където може да бъде оглеждан.
Kорабът под панамски флаг, превозващ над 3000 тона азотни торове, заседна край
защитената местност Яйлата на 20 септември 2021 година.
mediapool.bg, 28 септември 2022
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Цените на жилищата в България продължават да се
увеличават и през второто тримесечие на текущата
година, сочат данни на НСИ. Спрямо същия период
на 2021 г. цените на недвижимите имоти в страната
са се увеличили средно с 14,6%, като това е найголямото покачване на индикатора от третото
тримесечие на 2008 г., отчита НСИ. Най-голямо е
повишението на цените на имотите в Русе - с 23,3 на
сто спрямо второто тримесечие на 2021 година. На
второ място се нарежда София със 17% ръст през
второто тримесечие спрямо година по-рано. На трето
място е Бургас с увеличение от 14,9 на сто за година.
На четвърто, пето и шесто място са Стара Загора
(+12,6 на сто), Пловдив (+8,6 на сто) и Варна (+7,9 на
сто увеличение за година).
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Жилищата са поскъпнали с 14,6% за
година
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Труд, 28 септември 2022
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Нараства цената, която инвеститорите искат, за да
финансират дефицита в държавната хазна. На
проведения
в
понеделник
аукцион
беше
постигнатата доходност по пласираните държавни
ценни книжа (ДКЦ) на вътрешния пазар е 4,13%,
обявиха от Министерството на финансите. Новата
емисия левови ДЦК е със срок 5,5 години. На
инвеститорите бяха предложени книжа за 200 млн.
лв. Общият размер на подадените поръчки достигна
203,85 млн. лв., което е само 1,02 пъти над
предложените книжа. Одобрени са поръчки само за
149,95 млн. лв. номинална стойност със средна
доходност 4,13%. През октомври е планирано
пускането на нов дълг на вътрешния пазар в размер
на 750 млн. лв., а през ноември и декември на още
900 млн. лв. Поисканата от инвеститорите доходност
на аукциона в понеделник е с 2,23% над тази по
аналогичните германски федерални облигации. Найголямо количество ДЦК на аукциона придобиха
банките с дял от 81,3%, следвани от пенсионни
фондове – 9,3%, застрахователни дружества – 6,7%,
гаранционни фондове – 2%, и инвестиционни
посредници – 0,7%.

28.09.2022
1 EUR = 1,95583 BGN
1 USD = 2,02803BGN
1 GBP = 2,19079BGN
Икономически показатели
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Цената на държавния дълг нарасна на
4,13%

Безработица: 4.3%, август 2022
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Дума, 26 септември 2022

Лихвите през август остават ниски
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През август 2022 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн.
евро, договорени в левове, намалява с 0,02 процентни пункта (пр. п.) до 2,87 на сто, а по
тези над 1 млн. евро – с 0,05 пр. п. до 2,22 на сто. Средният лихвен процент по кредитите
до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0,38 пр. п. до 2,66 на сто, а по кредитите над
1 млн. евро спада с 0,35 пр. п. до 2,08 на сто. Средният лихвен процент по кредитите за
потребление на домакинствата в левове се увеличава през август с 0,07 пр. п. до 8,26 на сто,
а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0,11 пр. п. до 8,78 на сто. При
жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава с 0,02 пр. п. до 2,49 на
сто, а ГПР – с 0,05 пр. п. до 2,76 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в
левове нараства с 0,16 пр. п. до 3.20 на сто.
24 часа, 28 септември 2022

Обемът на изтеглените кредити продължава да расте
В края на август кредитите за неправителствения сектор /който обхваща сектор
Нефинансови предприятия, финансови предприятия и сектор Домакинства и НТООД
(Нетърговски организации, обслужващи домакинствата)/ са 77.85 млрд. лв., което
представлява 50.4 на сто от БВП на страната. През юли заемите са били близо 77 млрд. лв.
(49.8 на сто от БВП), отбелязват от БНБ. За сравнение, през август те се увеличават на
годишна база с 13.9 на сто, докато през юли тази година те са нараснали с 13 на сто спрямо
юли 2021-а. Заемите, които са изтеглили, нефинансовите предприятия са с 12.1 на сто
повече на годишна база и в края на осмия месец достигат 40.1 млрд. лв., което е 26 на сто
от БВП на страната. Фирмите са принудени да вземат заеми, за да покриват повишените си
разходи за ел.енергия и суровини.
Банкеръ, 27 септември 2022

Българите държат на депозит 110 млрд. левa
Размерът на депозитите в края на август надмина 110 млрд. лева, кредитите са за над 77,8
млрд. лева, съобщава Българската народна банка (БНБ). Депозитите на неправителствения
сектор в страната са над 110,3 млрд. лв. (71,4 на сто от БВП), като годишното им увеличение
е 10,9 на сто (10,3 на сто годишно повишение през юли 2022 година). Депозитите на
нефинансови предприятия са над 37,9 млрд. лв. (24,5 на сто от БВП). В сравнение с август
2021 г. те се увеличават с 21,3 на сто (18,2 на сто годишно повишение през юли 2022
година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12,5 на сто на годишна база
през август 2022 година и в края на август достигат 3,672 млрд. лв. (2,4 на сто от БВП).
Депозитите на Домакинства и НТООД са 68,724 млрд. лв. (44,5 на сто от БВП) в края на
август 2022 година. Те се увеличават със 7,3 на сто спрямо същия месец на 2021 г. (7 на
годишен ръст през юли 2022 година).
24 часа, 26 септември 2022

България е сред водещи държави в ЕС по броя на плащанията в кеш
България е сред водещи държави в ЕС по броя на плащанията в кеш - 63% от трансакциите
продължават да са с пари в брой, съобщи Световната банка в своя годишен доклад Global
Findex. Един от трима българи все още няма и не поддържа банкова сметка, което е
показател за зависимостта от парите в брой. Ефектите от пандемията, както и
подобряването на дигиталните услуги на финансовите и държавни институции са довели до
ръст на плащанията от разстояние през 2022 г. За първите шест месеца на годината обемът
им е достигнал 43.6%, спрямо същия период на 2021 г., показва справка на Paysera България.
Банкеръ, 26 септември 2022

Разходите за труд нараснаха с 14,4% за година
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Разходите на българския бизнес за един час труд нараснаха с 14,4% през второто
тримесечие на годината спрямо същия период на миналата, обяви НСИ. Разходите за
заплати са се вдигнали с 14,6 на сто, а другите разходи за служителите - с 13,5%. Най-голям
ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори
“Административни и спомагателни дейности” - с 22,5%, и “Култура, спорт и развлечения”
- с 19,4%. Много голямо е и увеличението на разходите за труд в сферата “Търговия; ремонт
на автомобили и мотоциклети” - с 18,2% за година. Най-големи заплати взимат работещите
в сферата на информационните технологии. Разходите за един час труд в сферата
“Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” са
нараснали с 14,8% за година. В сферата на финансите и застраховането взимат едни от най високите заплати в страната. Разходите за труд в този бранш са нараснали значително - със
17,2% за година.
Труд, 23 септември 2022

Дават 14,5 милиона лева на малки фирми
Сключени са договори на обща стойност 14,5 млн. лв. Средствата ще се разпределят между
144 фирми, които са кандидатствали с проекти за енергийна ефективност по ОП “Иновации
и конкурентоспособност” (ОПИК). Общо 920 български компании са преминали през
процедура по договаряне, а общият бюджет по мярката е 136 млн. лв. Средствата са за
подобряване на енергийната ефективност в микро-, малките и средни предприятия от
сектора на преработващата промишленост. Те могат да бъдат ползвани за саниране,
подмяна на термопомпи, климатични системи и други дейности, както и за купуване на
дълготрайни активи - машини, съоръжения, модерни системи за подобряване на
енергийната ефективност. Срокът за изпълнение на проектите е една година. Минималният
заявен размер на безвъзмездна финансова помощ на проект е 25 хил. лв., а максималният 150 хил. лв.
Труд, 23 септември 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на пътища, вкл. релсови"
по Печалба за 2020 г., хил.лв.
No

Предприятие

Населено място

1
2
3
4
5
6
7
8
9

СЕМ Ремонт ЕООД
ГБС - Инфраструктурно строителство АД
Хидрострой АД
Пътперфект ЕАД
Трейс Груп Холд АД
Пътинженерингстрой-Т ЕАД
Инфра Експерт АД
Щрабаг ЕАД
Автомагистрали ЕАД
Терна
Акционерно
туристическо,
техническо
и
корабоплавателно
дружество - Клон България КЛОН

Варна
София
София
София
София
Търговище
София
София
София

Печалба (хил. лв.)
2019
2020
-184
37 659
8 852
22 738
11 399
22 012
645
20 214
14 365
16 521
15 181
15 706
4 327
15 002
-1 341
12 203
6 764
11 179

София

-2 606

10

www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Банкеръ, 28 септември 2022

Основен пазар
Premium

783 934.79

Standard

2 786 493.54

АДСИЦ

242 186.82

Регулиран пазар общо

3 866 433.78

BGREIT: 26.08.2022 – 27.09.2022
185.0
184.0
183.0
182.0
181.0

180.0
179.0

178.0
177.0
176.0

23.09

25.09

27.09

19.09

21.09

13.09

15.09

17.09

09.09

11.09

05.09

07.09

30.08

01.09

03.09

26.08

28.08

175.0

BGBX40: 26.08.2022 – 27.09.2022

27.09

23.09

25.09

21.09

17.09

19.09

13.09

15.09

09.09

11.09

03.09

05.09

07.09

30.08

01.09

143.0
142.0
141.0
140.0
139.0
138.0
137.0
136.0
135.0
134.0

26.08

Създава се инвестиционен инструмент между
"Българска фондова борса", "Българска банка за
развитие" /ББР/ и частни инвеститори за финансиране
на малки и средни предприятия при пълна
прозрачност, обяви министърът на иновациите и
растежа Александър Пулев. Лимитът за кредитите в
Българската банка за развитие остава до 5 млн. лв., а
МСП остават целеви сегмент на банката. По-активното
взаимодействие с "Българска фондова борса" ще
насочи част от кредитирането и инвестиционния
портфейл на банката към публичните пазари. Ще
бъдат подкрепени капиталовите пазари чрез
вкарването в процеса на сериозен институционален
играч като "Българска банка за развитие". Правят се
две нововъдения. „Първото – разширява се
продуктовата гама на ББР чрез съфинансиране
съвместно с
големи финансови организации с
безупречна репутация. "Българска банка за развитие"
ще има допълващ финансов капацитет, а рискът ще се
управлява според златните стандарти на банките за
развитие в Европа. Целта е ББР да не избутва, а да
допълва капиталите, особено там, където липсва
частно
финансиране,
обясни
той.
Второто
нововъведение се прави за максимална публичност на
работата, като се изразява във финансиране чрез
публичните пазари и "БФБ-София".

28.08

Инвестиционен инструмент между БФБ,
ББР и частни инвеститори финансира МСП

БФБ-София
Седмичен оборот
19 - 23 септември 2022 г.
Пазар
Оборот (лв.)

SOFIX: 26.08.2022 – 28.09.2022
620.0
615.0
610.0
605.0

Фондът с дял в Payhawk "МФГ инвест" ще
търси 6 млн. лв. от борсата

600.0
595.0

590.0
585.0
580.0
575.0

27.09

23.09

25.09

21.09

17.09
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13.09
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26.08

28.08

Финансовият холдинг "Мениджмънт файненшъл
груп" има намерение да листне инвестиционното си
дружество на борсовия сегмент BEAM и да се опита да
набере 6 млн. лв. капитал за финансиране на между 5 и 15 стартиращи компании и към
такива от портфейла. Емисията се планира да се счита за успешна, ако бъдат записани акции
на стойност минимум 4 млн. лв. В случай на завишен интерес от страна на инвеститорите и
презаписване на емисията едноличният собственик "Мениджмънт файненшъл груп"
възнамерява да предложи за продажба част от своите акции до размер 2 млн. лв. Според
финансовия отчет на MFG Invest, ако през 2020 г. справедливата стойност на портфолиото
му е била малко под 7.5 млн. лв., през 2021 г. оценката вече е нараснала до 26.8 млн. лв.
Към днешна дата портфолиото на "МФГ инвест" включва 10 компании. Една от тях е
софтуерната "Пейхоук" (Payhawk), която издава корпоративни дебитни карти и разработва
платформа за управление и оптимизиране на разходите на своите корпоративни клиенти.
Капитал, 26 септември 2022
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„ФеърПлей Пропъртис“ плати 6-месечен дивидент за акционерите си
Общото събрание на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ - София е гласувало изплащане на
шестмесечен дивидент на акционерите на дружеството. Общата сума е в размер на 411
481.49 лв., а всеки от тях ще получи по 0.0084 лева за една своя акция. Дружеството подобри
значително своя нетен финансов резултат, който е печалба в размер на 1 575 000 лева. Преди
година фирмата беше на загуба от 839 хил. лева. Към края на юни "ФП Инвест" АД
контролира 25.42% от акциите с право на глас. Най-голям акционер е Марио Захариев с дял
от 29.18% от капитала. Общото събрание е овластило лицата, които управляват и
представляват "ФеърПлей Пропъртис" да сключат сделка за покупка на недвижим имот,
намиращ се в София, както и да подпишат договор за придобиване на извършени
строителни-монтажни работи на сграда и подземни гаражи в София. Страна и по двете
сделки е „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.
БФБ, 26 септември 2022

„Елана Агрокредит“ удвои финансираните покупки на земи, но акциите
ú поевтиняха под 1 лв.
„Елана Агрокредит“ АД увеличава размера на финансираните покупки на земеделска земя
със 119% на годишна база до 5,7 млн. лв. за януари-август 2022 г. Отчита се и силен ръст
на оборотните кредити в последните 12 месеца от 15,4 млн. лв. в края на август 2021 г. до
18,57 млн. лв. в края на август 2022 г., или с 3,15 млн. лв. Дружеството финансира
земеделски производители при лихва от 8,5% годишно. Единият продукт е покупка на
земеделска земя с 20% самоучастие и 10-годишни лизинги. До пълното изплащане на земята
тя е собственост на „Елана Агрокредит“ (държи обезпечението на свое име) и едва след
последната вноска се прехвърля на фермера. Другият продукт е оборотен кредит, при който
фермерите може да изтеглят до 80% от пазарната оценка. Портфейлът от кредити (лизинги
и оборотни кредити) реално намалява до 51,08 млн. лв. към 30 юни 2022 г. спрямо 53,4 млн.
лв. към 30 юни 2021 г.
Инвестор.БГ, 27 септември 2022

"Елхим-Искра" с по-високи продажби от прогнозните
Компанията, която произвежда стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари
батерии „Елхим - Искра“ АД, отчете по-високи продажби в сравнение с прогнозата си за
август. Предприятието в Пазарджик обяви приходи в размер на 3.75 млн. лева. А с
натрупване от началото на годината те са на обща стойност от 30.31 млн. лева. Очакванията
бяха за 3.60 млн. лева. "Елхим-Искра" завърши осмият месец с печалба, която е в размер на
135 хил. лева. Но в периода между януари и август фирмата е на брутна загуба от 394 хил.
лева. Прогнозата на мениджърите на компанията за приходите от продажби за септември е
за парични постъпления от 3.30 млн. лева. „Елхим – Искра“ продава своята продукция както
на българския, така и на международните пазари. Основните парньори на компанията са в
Италия, Франция, Испания, Русия и други страни. Основни акционери в дружеството са:
"Стара планина холд" АД с дял от 51.40% и CPM-Plastic Machinery LTD - с 16.55% от
капитала.
Банкеръ, 28 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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Eberspächer ще изгради завод в Русе
Германският производител на отоплителни и
климатични
системи
за
автомобилната
индустрия Eberspächer ще изгради завод в Русе.
Компанията има над 50 завода по света, но
българският ще е първият в региона, в който ще
се произвеждат електрически нагреватели както
за традиционните превозни средства, така и за
автомобили с нови видове задвижване хибридни, електрически, с горивни клетки и
водородни двигатели. Закупен е парцел от около
80 хил. кв.м в русенската индустриална зона
"Слатина" е "Русе индустриал" за 2.54 млн. лв.,
Отначало в производството ще са заети около
150 души, а целта е в следващите две години
броят им да нарасне до 500. Групата Eberspächer
има над 10 хил. служители в 80 места по целия
свят. Приходите й за 2021 г. са почти 6 млрд. евро
(при 4.9 млрд. евро година по-рано), а печалбата
преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) е
184.2 млн. евро (165.8 млн. евро за 2020 г.).
Капитал, 26 септември 2022

Световната хотелска верига Crowne
Plaza влиза на българския пазар
Международната хотелска верига Crowne Plaza
ще отвори първия си хотел в България през 2023
г. Той ще замени досегашния бранд на хотел
Holiday Inn Sofia в столичния квартал "Младост4", до Бизнес парк, като преди това комплексът
ще бъде цялостно реновиран. Интериорният
дизайн ще бъде дело на британската компания
Occa Design. Хотелът Crowne Plaza Sofia ще бъде
5-звезден. Разгънатата застроена площ на хотела
е 15 000 кв. метра. В него ще има 130 стаи, 4
апартамента, 9 конферентни зали с капацитет до
300 участници, 2 бара и 2 големи ресторанта. Той
разполага с подземен паркинг, безжичен
интернет и 19-метров закрит басейн. Собственик
на Crowne Plaza Sofia е българската компания
"Холидей Парк" ЕООД, част от групата на
"Видеолукс Холдинг" АД, притежаваща
веригите "Технополис" и "Практикер". Тя го
купи преди 2 години от "Меридиан хотелс
България" ЕООД – клон на британската
туристическа компания Meridian Leisure Hotels.
expert.bg, 25 септември 2022

Правят електронни досиета на имотите
Да се създаде обща електронна база данни,
съдържаща електронните партиди на
недвижимите имоти и електронни партидни
дела на вписаните актове с приложените към
тях документи, предвиждат промени в Закона
за кадастъра и имотния регистър, качени за
обществено обсъждане. До 30 юни 2026 г.
Агенция по вписванията трябва да
дигитализира наличния хартиен архив в
Службите по вписванията (Имотен регистър).
С приетия през 2000 г. Закон за кадастъра и
имотния регистър е предвидена законодателна
реформа в системата на вписванията в
българското вещно право чрез преминаване от
персонална към реална система на вписване и
създаване на имотен регистър.
Реформата предвижда имотният регистър да се
води не само на хартия, но едновременно с
това и в електронен вид.
flashnews.bg, 26 септември 2022

Търсят складове до 2000 кв. м
В рамките на София най-голямо търсене има
към по-малки складови площи до 1000-2000 кв.
м за обслужване на вътрешно градска
дистрибуция, пише в анализ на консултантска
компания на пазара на имоти. Повечето
запитвания за наем на складове са за средни по
размер логистични площи в районите на
Околовръстен път или в новоизграждащите се
индустриални зони в Елин Пелин и Божурище.
Общо 423 хил. кв. м складови, производствени
и логистични площи са в строеж в София и
близките индустриални зони.
Труд, 28 септември 2022

Kaufland България разкрива 100 нови
работни места в София
Kaufland България разкрива 100 нови работни
места с отварянето на хипермаркета си в
столичния квартал „Горубляне“. От началото
на годината до момента компанията е
увеличила екипа си с близо 200 души само в
София, след като отвори и своя втори
хипермаркет в кв. „Младост“. Така екипът на
Kaufland наброява над 6600 души.
economy.bg, 28 септември 2022

Техномаркет открива магазин в Перник
На 30 септември 2022 година търговската
верига за бяла и черна техника Техномаркет ще
открие 48 си магазин в град Перник.
Магазините предлагат световноизвестни марки
във всички ценови категории като: SAMSUNG,
Miele, Apple, AEG, Bosch, Whirlpool, Gorenje,
Philips, Tefal, SONY, LG, Rowenta, Asus, Acer,
HP, Tesy, Елдом, NEO и много други.
actualno.com, 26 септември 2022
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Софийският "Хилтън" се разширява с нови хотелски стаи на последните
два етажа
Софийският "Хилтън" се разширява с нови хотелски стаи на последните два етажа
Столичният хотел "Хилтън" ще се разшири с още два хотелски етажа на мястото на
сегашните технически помещения, които се намират най-високо. Собствениците (фирмата
"Галакси инвестмънт груп", която придобива хотела през 2016 г.) препроектират етажите за
хотелско настаняване като част от реновацията - заради панорамната гледка към планината
Витоша и центъра на София. Техническото оборудване, което се е помещавало там, пък ще
бъде подменено с енергоефективни решения под земята.
Капитал, 26 септември 2022

Международна Ай Ти компания откри свой офис в Бургас
Международната Ай Ти компания "СофтСърв" (SoftServe) откри свой офис в Бургас. Той
се помещава в Конгресния център. Международната компания с над 5500 служители е една
от големите в този сектор у нас. В софийския офис работят повече от 450 души. До момента
компанията е назначила в Бургас 80 специалисти. "SoftServe е част от Асоциацията за
иновации, бизнес услуги и технологии, с които имаме утвърдено партньорство и
провеждаме много инициативи, насочени към развитие на Ай Ти сектора. Изключително
доволен съм, че съвместните ни усилия дават резултати.", каза кметът Димитър Николов.
БТА, 23 септември 2022

Инвecтиции зa 75 милиoнa лeвa paзĸpивaт нaд 400 нoви paбoтни мecтa в
чeтиpи oблacти нa cтpaнaтa
Cepтифициpaни са чeтиpи нoви пpoeĸтa зa нaд 75 млн. лв. и 416 нoви paбoтни мecтa в
Cтpeлчa, Блaгoeвгpaд, Πлoвдив и Coфия oблacт, cъoбщи Mиниcтepcтвoтo нa инoвaциитe и
pacтeжa. B Cтpeлчa инвecтициятa e в мeдиĸo- и бaлнeo-ĸoмплeĸc нa cтoйнocт 10 млн. лв. c
нaд 75 paбoтни мecтa. B Блaгoeвгpaд - зa изгpaждaнe нa САN линия, cгpaдa и
дoпълнитeлнo oбopyдвaнe нa cтoйнocт нaд 23 млн. лeвa. B Πлoвдив - зa пpoизвoдcтвo нa
eлeĸтpичecĸи вeлocипeди зa нaд 38 млн. лв. и 330 нoви paбoтни мecтa, a в c. Гypмaзoвo,
Oблacт Coфия - зa изгpaждaнe нa лoгиcтичнa бaзa зa cĸлaдиpaнe и cъxpaнeниe нa чyжди
тoвapи нa cтoйнocт нaд 4 млн. лв. Oт нaчaлoтo нa гoдинaтa дo мoмeнтa пo Зaĸoнa зa
нacъpчaвaнe нa инвecтициитe Бългapcĸaтa aгeнция зa инвecтиции e изгoтвилa
пoлoжитeлни cтaнoвищa и pecopнoтo миниcтepcтвo e cepтифициpaлo пpoeĸти нa cтoйнocт
близo 300 млн. лeвa. Te имaт пoтeнциaл дa paзĸpият oĸoлo 2 000 нoви paбoтни мecтa.
Инвecтициитe ca пpeдимнo в ceĸтopитe пpoизвoдcтвo, инфopмaциoнни тexнoлoгии,
cĸлaдиpaнe и cъxpaнявaнe нa тoвapи, здpaвeoпaзвaнe.
Money.bg, 26 септември 2022

Фотоволтаична електроцентрала за месопреработвателното предприятие
в „Тандем – Попово“ изгради "Енерго-Про Енергийни услуги"
Предприятието е за добив и преработка на червени меса и за енергийните цели на своята
дейност се доверява на опита на "Енерго-Про" за проектиране и изграждане на
фотоволтаична електроцентрала. С тяхно съдействие е изградена и пусната в експлоатация
собствена за електроцентрала за производство на енергия от слънце с пикова мощност 199,8
kWp. Изградената система се намира в поповското село Дриново, където е разположена
производствената база на фирмата, започнала дейност през 2001 г. и успешно наложила
своята малка на пазара. Електроцентралата разполага с 444 фотоволтаични монокристални
модула и четири трифазни соларни инвертора. Генерираната във фотоволтаичната
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електроцентрала (ФЕЦ) енергия е предназначена за собствено потребление при
производствената дейност на "Тандем-Попово", а излишното количество ще се продава в
мрежата.
economy.bg, 28 септември 2022

„Дискордиа“ расте с инвестиции в хора и технологии
„Дискордиа“, една от най-бързо развиващите се транспортно-логистични компании в
Европа, вече има в екипа си 2000 служители. Дейността ѝ е фокусирана върху
международния товарен транспорт, включително превозваческа, спедиторска и логистична
дейност. Освен в България, „Дискордиа“ има свои офиси в Румъния и Украйна. Плановете
й до 2030 г. са да влезе в топ 10 на най-големите транспортни и логистични компании в
Европа, годишните ѝ приходи да достигнат 1 млрд. евро, а екипът – 10 000 души. Фирмата
отбеляза 30-годишния си юбилей. Приходите ѝ за миналата година се равняват на 272 млн.
лв., а ръстът е с 50 процента. Основен принос за тези постижения имат инвестициите в нови
технологии и служители, както и постоянната оптимизация на процесите. Купуват се и найнови системи за тежкотоварни автомобили с цел намаляване на въглеродните емисии. В
рамките на годината „Дискордиа“ планира да назначи 500 души, през следващата – 700-800,
а след три години има за цел да расте с 1000 души на година.
Банкеръ, 28 септември 2022

"София тех парк" е подходящо място за локация на нов проект на
"Адидас"
Министърът на икономиката и индустрията на Република България Никола Стоянов посети
централата на германската компания „Адидас“ и представи възможностите за инвестиции
в страната ни. „Адидас“ имат интерес към локации, които могат да дадат добавена стойност
в развитието им на дигитални продукти и технологии. Министър Никола Стоянов е
акцентирал на постиженията на България в сектора и представи част от чуждестранните
компании, които вече оперират у нас. България е трета в света по ИТ специалисти на глава
от населението и в топ 10 на страните с високообразовани софтуерни инженери в Европа,
чийто брой е достигнал над 50 хил. души през миналата година, а общият брой на заетите в
ИКТ сектора надхвърля 200 хил. души. Той е представил и възможностите на първия
технологичен парк в България – "София Тех Парк" като подходящо място за локация на нов
проект на „Адидас“ в България.
Банкеръ, 28 септември 2022

„Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД подготвя проект за
вложение от 100 млн. лева в Индустриална зона „Загоре“ - Стара Загора
Общинският съвет трябва да вземе решение за реализиране на проект „Високотехнологичен
здравен парк „Сърце и мозък“. Срокът за изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта
се предвижда да стане до 72 месеца, като той ще се изпълни на двата етапа. Над 900 работни
места за специалисти в различни области ще бъдат осигурени при откриването на здравния
парк. Към момента площите в Индустриална зона „Загоре“ са реализирани на 90 процента.
Зоната е съвместен проект на община Стара Загора с дял 50% и "Национална компания
индустриални зони" ЕАД с дял 50 на сто. На територията на зоната свои инвестиционни
проекти изпълняват вече осем компании. Две от тях са на финала на своето строителство, а
останалите са в етап на проектиране.
Банкеръ, 27 септември 2022
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АНАЛИЗИ

Вдигането на лихвите ще намали търсенето на жилища в България
Увеличението на основните лихви от страна на Европейската централна банка ще
нормализира имотния пазар в България и ще доведе до намаляване на търсенето на жилища.
Около това мнение се обединяват представители на четири водещи агенции за недвижими
имоти у нас, пише Economic.bg.
В началото на септември ЕЦБ одобри безпрецедентно повишаване на основните лихви със
75 базисни пункта, като планира и по-нататъшни увеличения. Това действие на централната
банка ясно показа, че борбата с инфлацията става приоритет.
Нормализиране на пазарите
Очакваше се лихвите да се вдигнат. Може би това се случи с малко по-големи нива от
очакваното, но според мен това е правилната посока. Така ще се нормализират пазарите,
защото в момента имаме рекордно ниски нива на лихвите по кредитите и нулеви за
депозитите. Не смятам обаче, че тази промяна ще доведе до някакви сериозни сътресения",
споделя Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties.
Нормализиране на пазара очаква и Весела Илиева, управляващ партньор в Unique Estates.
Според нея много от започнатите проекти ще се реализират по-бавно, цените ще се
актуализират, а започването на нови проекти ще се забави.
"По-слаб интерес"
По-малък интерес от страна на потребителите към покупка на имоти и балансиране на
пазара – такива последици от вдигането на лихвите очаква за България Страхил Иванов,
собственик на "Явлена".
"Причината е, че когато се увеличат лихвите и няма вследствие на това "такса наличност"
по отношение на държането на влогове в банките, хората не са толкова притеснени да
съхраняват парите си в банките. Тоест част от купувачите, които бяха на нашия пазар през
последните 2 години, ще променят желанието си и ще задържат парите си в банковата
сфера, без да бъдат силно активни купувачи на пазара", обяснява той. Българите държат над
100 милиарда лева в банките
Пазарът ще се нормализира, защото заради по-високите лихви и вероятността хората да
изпитат затруднение в изплащането на жилищата, ще отслабне интересът към покупката
им. Същевременно предлагането ще остане на същите нива и така търсенето няма да
превишава предлагането. На теория това трябва да доведе до понижение на цените на
имотите.
Такова обаче не се прогнозира. "Не очакваме да се покачват цените, но няма и да падат,
защото количеството имоти старо строителство не е достатъчно, а новото строителство като
единици няма да излезе цялото на пазара", обяснява Весела Илиева. Скъпите и некачествени
жилища у нас отказват хората да купуват.
Според нея новите проекти, които трябва да започнат през тази календарна година, ще се
забавят и няма да има твърде голямо предлагане на пазара. "След COVID започна супер
търсене на всякакви стоки по цял свят, защото нямаше никакво предлагане. Все пак никой
не произвеждаше 2 години. И за да се стабилизира търсенето, увеличението на лихвите е
една от мерките", посочва тя.
Няма риск от криза на имотния пазар
Брокерите на недвижими имоти са единодушни, че пазарът няма да изпадне в криза, още
по-малко като тази от 2008 г. Според Полина Стойчева, която ръководи платформата
Imoti.net, вдигането на лихвите не чак толкова голямо. "В някаква степен ще има
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ограничение. Категорично като финансовата криза от 2008 г. няма как да стане – нито
банките са отпускали така безразборно кредити, нито цените са се вдигнали толкова",
коментира тя.
По думите ѝ цените досега са следвали инфлацията, докато същевременно доходите са се
вдигали. Дори да има надценени имоти, това не е масова тенденция, както беше преди и
едва ли ще има голям брой хора, които не могат да си плащат кредитите, смята Стойчева.
От Unique Estates също считат, че пазарът спокоен и е движен от хора, които купуват имоти
за собствени нужди. "Няма ги онези купувачи, които взимат по 4 -5 апартамента и купуват
за спекулация и препродаване. През цялото време пазарът се движи от хора, които търсят
за собствена нужда", посочва Весела Илиева.
Имотът – най-добрата инвестиция
Брокерите са убедени, че инвестицията в имот е най-доброто спасение за парите при
инфлация. Те смятат, че това ще е и мотивацията на хората за покупка на имот.
Полина Стойкова от Bulgarian Properties смята, че сегашния момент е подходящ за
инвестиция в имот, тъй като доходите продължават да растат, а инфлацията кара хората да
търсят стабилно убежище за парите си. Според нея лихвените проценти са ниски и в
обозримо бъдеще ще останат под инфлацията. У нас вече има по-добро предлагане на
имоти. "Една година имахме сериозен недостиг на пазара. Собствениците на имоти
започват да разбират, че в момента се намираме в пик на пазара и е много изгодно да се
продава и започнаха да излизат оферти на пазара", споделя Полина Стойкова и добавя, че
за слизане от пика е все още рано.
expert.bg, 24 септември 2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 Конференция "Кръгова икономика"
КОГА: 29.09.2022, 09:30. - 15.00 ч.
КЪДЕ: хотел „Хаят Риджънси“
бул. „Васил Левски“, 1504 София

 Онлайн семинар: „Сделки с търговско предприятие, дялове в ООД и акции“
КОГА: 30.09.2022, 09:30 - 12:45
КЪДЕ: ONLINE

 „Последни промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Регулация на
CROWDFUNDING. BEAМ пазар“
КОГА: 06.10.2022, 09:30 - 12:45
КЪДЕ: ONLINE

 Building Innovation Forum (BIF) 2022 GREEN
КОГА: 13 октомви 2022
КЪДЕ: Sofia Event Center гр. София
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