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Американската компания "Линден Енерджи" ЛЛС Делауеър, и „Овергаз холдинг“ АД - Ямбол, ще
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„Овергаз Инк.“ разширява търговията с
газ от всякакви източници по света
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Дъщерното дружество на "Сирма Груп Холдинг" АД
– "Сирма Бизнес Консултинг" АД, придоби
търговското
предприятие
"Емпириу"
ЕАД.
"Емпириу" има 12 служители, които са осигурили на
фирмата си 1.5 милиона лева приходи за 2021
година. Тя е специализирана ИТ компания в областта
на финансов софтуер и работи с финансови
институции основно в България. Едноличен
собственик на капитала е Илиан Красимиров Вълчев.
Съветът на директорите на "Сирма Груп Холдинг" и
"Сирма Бизнес Консултинг" отчитат потенциалната
синергия с експертите от дружествата от холдинга и
по-специално с тези от финансовата дивизия "Сирма
Бизнес Консултинг", чиито основни продукти и
услуги са насочени към финансовия сегмент.
Компанията за банкови и финансови технологии
"Сирма Бизнес Консултинг" предлагат пълната гама
технологични решения за мобилно банкиране,
онлайн банкиране, банковите системи и свързаните с
тях консултантски услуги. Тя си сътрудничи с
водещите фирми в бранша и е основен партньор на
Балканския полуостров на Oracle Financial Services. В
"Сирма Бизнес Консултинг" се съчетават опитът на
"Сирма Груп Холдинг", доказан IT интегратор в
България, и екип от финансови професионалисти
(мениджъри, банкови експерти и консултанти) с
дългогодишна банкова практика в България и в
чужбина. Компанията е създадена като акционерно
дружество през 2007 г. и работи в над десет страни в
Европа и Америка. Компанията инвестира и се
специализира в предоставянето на персонализирани
бизнес и ИТ решения.

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

2020'Q2

"Сирма Бизнес Консултинг" разширява
дейността с нова покупка

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.
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придобият съвместен контрол върху „Овергаз Инк.“ АД - София. Комисията за защита на
конкуренцията е разрешила предстоящата концентрация. Предварителните условия на
сделката са нотификация и разрешение от КЗК поради наличието на договор за банково
финансиране на „Овергаз Инк.“, като акциите от капитала му са заложени в полза на
финансиращата институция. Към момента единствен акционер с право на глас в „Овергаз
Инк.“ е „Овергаз Холдинг“, който притежава 50% от акциите. Останалите 50% се
притежават от самото дружество „Овергаз Инк.“ АД и са акции без права, включително и
без право на глас (Тези акции са обратно изкупени от „Овергаз Инк.“ и фирмата
преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне).
Сделката ще се извърши въз основа на Договор за покупко-продажба на акции, сключен
между „Линден Енерджи“ (купувач) и „Овергаз Инк.“ (продавач). Американската фирма
ще получи обратно изкупените обикновени, поименни, с право на глас акции от капитала
на „Овергаз Инк.“.
Банкеръ, 04 октомври 2022

"Булмаркет" възражда локомотивния завод в Русе и купува румънска
жп компания
Българската "Булмаркет груп" купува румънска жп компания Vest Trans Rail, като
сделката е за 17 млн. eвро, а предварителният договор вече е подписан, съобщава
създателят на русенската група Станко Станков, развиваща се в сферата на биогоривата и
търговията с пропан-бутан. Румънската компания притежава 5% пазарен дял. При
финализирането на сделката "Булмаркет груп" ще придобие първоначално 80% от
компанията, а останалите 20% догодина. Станков се надява сделката да мине до декември,
като чакат одобрение от румънското КЗК. Целта е в рамките на 3 до 5 години българската
група да държи 10% от жп пазара в северната съседка. Изчисленията за инвестициите на
"Булмаркет груп" сочат, че от 2021 г. до края на 2023 г. те ще възлизат на 60 млн. евро.
Русенската група вече има един жп оператор в Румъния, който започна работа през
втората половина на 2021 г. – "Юнайтед рейлуейс", част от "Булмаркет груп", разполагащ
с 5 локомотива и 0.8-1% пазарен дял.
expert.bg, 30 септември 2022

„ВП Брандс“ купува най-големия производител на натурален и
органичен оцет в България
Пловдивската фирма „ВП Брандс Интернешънъл“ АД (наследник на "Винпром Пещера") е
уведомила Комисията за защита на конкуренцията за своето намерение да осъществи
концентрация посредством придобиване на контрол върху най-големия производител на
натурален и органичен оцет у нас „Веда“ ООД - Плевен. „Веда“ ООД, което е собственост
на шестима съдружници, е специализирано в производство и продажба на едро на оцет и
заместители на оцета (кисели продукти). Фирмата има производствената база в Долни
Дъбник (на 15 км от Плевен) - регион с традиции в производството на вино и оцет.
Продуктите ѝ са познати на българския и на международните потребителски пазари като
има партньори във Великобритания, Германия, Дания, Кипър, Латвия, Литва, Естония,
Полша, Швеция, Русия, Румъния, Македония, Пакистан и Китай.
expert.bg, 30 септември 2022

Българската WIN инвестира 1.8 млн. лв. в „бъдещия YouTube“
Компанията „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ (WIN), свързана с технологичния форум Webit
на Пламен Русев, направи първата си инвестиция след IPO-то си през юни. Дружеството
обяви, че е вложило 1.8 милиона лева в стартъпа „360 VUZ“, занимаващ се с 360 стр. 2 от 15
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
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градусови видеа. „Бъдещият YouTube“, както WIN определя компанията, бе финалист в
летния сезон на глобалното състезание на Webit – Founders Games, за бързорастящи
иновативни фирми. Там тя премери сили с над 3000 конкурентни играчи, за да се класира
сред топ 5, селектирани от над 250 международни инвеститори от едни от най-активните и
успешни фондове за рисков капитал. През 2022 „360 VUZ“ ще направи 14 млн. лв. оборот
и планира удвояване на приходите си през 2023. Инвеститорите на WIN през пазара
BEAM на Българската фондова борса са над 750. През юни дружеството пласира всички
предложени 5.588 млн. акции, всяка с емисионна стойност 1.05 лв. Към настоящия момент
бързорастящата компания „360 VUZ“ е привлякла общо 30 млн. долара инвестиции, като
20 млн. долара са от рунда, който бе официално затворен.
economic.bg, 29 септември 2022

Втори петзвезден хотел в Албена става част от немската верига Maritim
Новият 5-звезден хотел във ваканционно селище „Албена“, носещ името на първата жена,
прелетяла Атлантическия океан Амелия Еърхарт, става част от най-голямата немска
верига хотели Maritim. Договорът за партньорство бе подписан в рамките на официално
посещение в курорта на Петер Венел – управляващ директор на компанията Maritim
Hotels International. През 2019 година 5-звездният „Paradise Blue Hotel” премина под
същата марка. В портфолиото на създадената през 1969 г. верига присъстват луксозни
хотели в много столици и летища по света, в крайморски комплекси и семейни хотели със
СПА и голф.
Труд, 04 октомври 2022

„Телсо“ вече държи 5% от „Софарма“
Българската инвестиционна компания „Телсо“ достигна дял от 5% от местния
производител на лекарства „Софарма“. Сделката е била осъществена на 29 септември,
съобщи „Софарма“. „Телсо“ е придобила 9026 бр. акции на „Софарма“ на цена от 4,50
лева всяка. Най-големият български производител на лекарства отчете ръст на приходите
от продажби с 35% на годишна база до 113 млн. лв. за януари-юни 2022 г., показва отчетът
на дружеството за полугодието. Основните акционери в „Софарма“ АД са „Донев
инвестмънтс холдинг“ АД с 27,89% дял, „Телекомплект инвест“ АД с 20,68%, „ЗУПФ
Алианц България“ АД с 5,23% и други.
Инвестор.БГ, 30 септември 2022

НАП обяви за продажба сградата на Минната дирекция в Перник
НАП обяви за продажба Минната дирекция в Перник. Построена та през 1932 година
сграда е със статут на културно- историческа ценност и един от символите на града.
Минната дирекция се намира в центъра на Перник, в непосредствена близост до сградата
на общината и църквата „Св Иван Рилски”. Изградена е по проект на архитектите Коста
Николов и Илия Попов. През 2004 година заедно с целия капитал на "Мини открит
въгледобив" тя бе продадена на търг за 5.4 млн. лв. Сега отново е обявена на търг заради
непогасени задължения към държавата. Търгът е с първоначална цена 7 151 043 лв, и е
насрочен за 26 октомври 2022 г.
БТА, 5 октомври 2022
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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България е на 48-мо място по развитие на цифрови
технологии сред 63 страни и бележи ръст в
сравнение с изминалата година, когато бе на 52-ро
място. Това сочат резултати от проучването за
Световната дигиталната конкурентоспособност на
Института за развитие на мениджмънта (IMD) Швейцария. Дигиталната класация е показател за
нивото на развитие на цифровите технологии и
степента, до която тяхното прилагане оказва
влияние
върху
бизнес
практиките,
административното управление и функционирането
на гражданското общество. При България се
наблюдава умерен ръст в показателите по два от
основните критерии, а именно знанията и бъдещата
готовност, бизнес гъвкавостта, IT интеграцията и
нагласите към приспособяване демонстрират найположителните тенденции.

-200

юни'19

България - на 48-мо място по цифрови
технологии

септ'19

24 часа, 05 октомври 2022
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Неплатени глоби и данъци поскъпват от този месец.
Причината е, че БНБ вдигна основния лихвен
процент и от този месец той стана 0,49%, след като
бе 0%. Повишението се случва за първи път от
януари 2016 година. Влияние върху потребителите
от това решение има в сравнително ограничени
случаи. Основната лихва се използва например за
изчисляването на наказателната при забава на
плащането на глоби или данъци - върху дължимата
сума се слага надбавка от 10%. Досега това
означаваше, че се плаща само тя, защото лихвата бе
0%. От този месец се дължат 10,49% върху
просрочени плащания към държавата. Друг случай,
в който основната лихва се прилага, е за определяне
на тавана при т.нар. бързи кредити на годишния
процент на разходите. В него се отразяват всички
лихви и такси, които се дължат по даден заем. По
закон е определено, че този процент не трябва да
надвишава 5 пъти стойността на законната, или
т.нар. наказателна лихва. Това означава, че ако тя е
0 и има 10% добавка, максималният размер на
годишния процент на разходите можеше да е 50.
Сега той става 52,45 на сто.

05.10.2022
1 EUR = 1,95583 BGN
1 USD = 1,97738BGN
1 GBP = 2,24105BGN
Икономически показатели

март'22

БНБ вдигна лихвата, неплатени в срок
глоби и данъци поскъпват

Безработица: 4.3%, август 2022
5,0%
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Българите са намалели с 844 хиляди от 2011 г. досега
Населението на България е 6.519 млн. души като броят им е намалял с 844 хил. спрямо
2011 г., когато е последното преброяване. Това сочат окончателните данни на
Националния статистически институт (НСИ) за преброяването, приключило през
септември 2021 г.За последното десетилетие 344 хил. българи са напуснали страната, а
отрицателният естествен прираст (раждания и умирания) е минус 501 хиляди. Българите
на възраст между 15 и 64 години са 4 069 400, или 62.4%. Спрямо 2011 г. те намаляват с
958 501, или с 19.1%. Най-голям е делът на младите хора в областите Сливен, Ямбол и
Бургас, а на пенсионерите - във Видин, Монтана, Кюстендил и Плевен. Найобезлюдяващи се области са Видин, където почти 25% е намаляло населението от 2011 г.
досега, следват Смолян, Добрич, Габрово и Велико Търново. Те са загубили около 20% от
жителите си. В градовете живеят 4.782 млн. души, а в селата - 1.738 млн. В момента 199
селища нямат жители - те са 69 в област Габрово, в област Велико Търново - 64, в област
Кюстендил - 11, както и в Кърджали, Смолян. Към 7 септември 2021 г. населението на 65
и повече навършени години е 1 532 667 души, или 23.5% от общия брой. Спрямо
предходното преброяване тази възрастова група се увеличава със 171 270, или с 12.6%.
Дневник, 04 октомври 2022

Брутният външен дълг пада за година с 14,6%, до 7,151 млрд. евро в края
на юли
Брутният външен дълг (държавно управление, централна банка, както и частен) на
България в края на юли възлиза на 42,071 млрд. евро, или 53,2 на сто от прогнозния
Брутен вътрешен продукт - БВП, съобщава Българската народна банка. Това е с над 1,549
млрд. евро, или 3,8% повече в сравнение с края на юли 2021 г. Краткосрочните
задължения са близо 8,4 млрд. евро, а дългосрочните задължения възлизат на повече от
33,7 млрд. евро.
24 часа, 03 октомври 2022

Печалбата на банките през август расте с 55.8% до 1.4 млрд. лева
През август 2022 г. активите на банковата система нарастват с 1.4 млрд. лв. и са в размер
на 146.5 млрд. лева. На месечна база се увеличава размерът на позицията пари, парични
салда при централни банки и други депозити на виждане, а делът ѝ в балансовите активи
достига 20.1% (при 17.8% в края на юли). Изчисленията са по данни на индивидуална
основа от месечната отчетност на банките и клоновете на чуждестранни банки, съобщава
БНБ. Увеличават се паричните салда в централни банки, а другите депозити на виждане
намаляват. Спрямо края на юли се забелязва намаляване на кредитите и авансите (поради
спад при сектор кредитни институции) и делът им в активите се понижава от 63.3% до
60.9 на сто. Делът на дълговите ценни книжа се запазва на 14.3 на сто. Отношението на
ликвидно покритие към края на август е 283.2% (при 295.4% в края на юли). Размерът на
ликвидния буфер е 38.2 млрд. лв. (при 34.6 млрд. лв. в края на юли). Общите брутни
кредити и аванси в банковата система през август намаляват.
Банкеръ, 03 октомври 2022

БНБ вдига буфера за рискови заеми от октомври 2023 г.
От второто тримесечие на 2023 г. БНБ вдига антицикличния капиталов буфер, приложим
към кредитни рискови експозиции на 2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. Това
означава, че от всеки заем, преценен като рисков, банките трябва да заделят резерв от 2%,
за да покрият евентуални загуби, ако заемът спре да се обслужва. При вземането на това
решение, централните банкери са отчели, че съотношението кредит към БВП възлиза на
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89,1%. През 2021 г. БНБ повиши нивото на антицикличния буфер 1% от 1 октомври 2022
г. и на 1,5% от 1 януари 2023 г. Заради повишената несигурност в икономическата среда
налагат увеличение на нивото на антицикличния капиталов буфер на 2% от 1 октомври
2023 г.
24 часа, 30 септември 2022

УниКредит прогнозира 18% инфлация и 3.2% ръст на БВП тази година
Икономиката на България ще нарасне с 3.2% тази година, след като ръстът на БВП през
второто тримесечие надмина очакванията, сочи новата икономическа прогноза на
УниКредит Булбанк. Това е повишение с 0.5 процентни пункта спрямо очакванията в
предходния доклад. Добрите резултати се дължат на потреблението и износа, които
успяха да компенсират напълно спада в инвестициите, твърдят икономистите на
финансовата институция. Очакванията им са за плитка и краткотрайна рецесия в края на
тази и началото на следващата година. Забавянето на растежа основно ще се дължи на пониските темповете на нарастване на реалните доходи в отговор на очакванията за повисоки цени на енергията и храните, предвидени в новия глобален сценарий на
УниКредит. На фона на утежнената вътрешната и външна среда основният сценарий на
УниКредит Булбанк предвижда забавяне на ръста на реалния БВП до 0.5% годишно през
2023 г. спрямо очакван растеж от 2% в прогнозата на банката, която беше изготвена преди
три месеца.
Медия Пул, 30 септември 2022

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

Предприятие

Населено място

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Автомагистрали ЕАД
Автомагистрали Хемус АД
Европейски пътища АД
ПСТ Груп ЕАД
Грома Холд ЕООД
Трейс Груп Холд АД
Хидрострой АД
Гбс - Инфраструктурно строителство АД
Транспортно строителство и възстановяване ЕАД
Пътинженерингстрой-Т ЕАД

София
София
Пловдив
София
Бело поле
София
София
София
София
Търговище

2019

Общо активи (хил. лв.)
2020
511 343
1 507 318
92 198
274 069
91 910
267 545
255 654
242 785
103 873
226 874
193 742
224 809
172 874
209 882
155 535
201 225
235 335
196 919
159 434
185 857

www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Premium

1 488 879,83

Standard

9 526 621,64

АДСИЦ

598 261,54

Регулиран пазар общо

12 392 211,49

BGREIT: 02.09.2022 – 04.10.2022
186,0

184,0
182,0
180,0
178,0
176,0
174,0

04.10

02.10

30.09

28.09

26.09

24.09

22.09

20.09

18.09

16.09

14.09

12.09

10.09

08.09

06.09

04.09

02.09

172,0

BGBX40: 02.09.2022 – 04.10.2022
144,0

142,0
140,0
138,0
136,0
134,0
132,0
130,0

30.09

02.10

04.10

30.09

02.10

04.10

28.09

26.09

24.09

22.09

20.09

18.09

16.09

14.09

12.09

10.09

08.09

06.09

02.09

04.09

128,0

SOFIX: 02.09.2022 – 04.10.2022
620,0
610,0
600,0
590,0
580,0
570,0
560,0
550,0

28.09

26.09

24.09

22.09

20.09

18.09

16.09

14.09

12.09

10.09

08.09

540,0

06.09

Dir.bg, 2 октомври 2022

Основен пазар

02.09

Загубите по пазарите в Европа и САЩ, вкл. и в
България нарастваха всяка седмица през септември,
за да приключат месеца със значителни понижения за
всички основни борсови индекси. Доминиращата
причина за това червено "нашествие" остават
водените от централните банки в САЩ и Западна
Европа политики на покачване на основните лихви
като средство за ограничаване на инфлацията, която
продължава да нараства. Потвърждават го последните
прогнози на "Евростат" от края на отминаващата
седмица. Очакванията са инфлацията в еврозоната
през септември да нарасне до нов връх от 10%,
спрямо 9.1 на сто през август. Пазарите в Западна
Европа регистрират четвърто поредно седмично
понижение, като общият индекс на най-големите
компании в региона Stoxx 600 приключи със спад от
0.65%, а от националните измерители на "сините
чипове" с най-голямо понижение е испанският IBEX
35 (-2.73%), следван от италианския FTSE MIB (1.83%), британския FTSE 100 (-1.78%), германския
DAX (-1.43%) и френския САС 40 (-0.41%). През
последната седмица на септември (26-30) Българската
фондова борса (БФБ) приключва търговията с
понижения и за четирите индекса, какъвто е трендът
и на борсите във Франкфурт, Милано, Париж, Лондон
и Рим, при това съвпадението на тренда е за четвърта
поредна седмица. Най-голям седмичен спад отчете
секторният BG REIT (-1.20%), следван от равно
претегления BG TR30 (-0.68%), измерителя на
българските "сини чипове" SOFIX (-0.34%) и
широкия BG BX40 (-0.19%).

04.09

Загуби на фондовите пазари в Европа и
САЩ

БФБ-София
Седмичен оборот
26 - 30 септември 2022 г.
Пазар
Оборот (лв.)

Облигационерите на „Браво Пропърти
Фонд“ са облекчили условията по облигациите на дружеството
Облигационерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ са облекчили условията по
емисията облигации на дружеството, става ясно от протокола на общото събрание на
облигационерите. Притежателите на облигациите са приели предложението на
дружеството минималният праг на дела на отдадените под наем площи в основния му
актив - офис сградата „Офис А“, да бъде намален на 60% от 70%. Облигационерите са
одобрили и намаляването на минималната среднопретеглена наемна цена на площите с 1
евро - от 12 на 11 евро за площите от първи до шести етаж и от 9 на 8 евро за партерния
етаж. Не е прието обаче предложението на „Браво Пропърти Фонд“ отклонения от тези
условия да се отстраняват в срок до 9 месеца. По предложение на „Уникредит Булбанк“,
стр. 7 от 15
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 40 (529) 06 октомври 2022

Камара на професионалните оценители

притежател на 83,3% от облигациите на компанията, този срок е намален на 6 месеца. Не е
прието и предложението за предсрочно погасяване на главницата по облигационния заем
без неустойки.
Инвестор.БГ, 04 октомври 2022

"Авто Юнион" удължава срока на облигациите с 5 години
Облигационерите на „Авто Юнион“ АД са одобрили удължаването на срока на емисията
облигации на дружеството, както и намаляване на лихвения процент. Това се вижда от
протокол от общо събрание на облигационерите, което е било проведено на 30 септември
Срокът на емисията се удължава с 5 години – от 10 декември 2022 г. до 10 декември 2027
г., одобрили са облигационерите. Новата дата на падеж е 10 декември 2027 г.
Фиксираният лихвен процент за новия период се намалява от 4,5% на 4%, по предложение
на „ПОД Бъдеще“ АД. Предложението на дружеството е било лихвата да падне до 3,75%,
но то е отхвърлено от облигационерите. Плащанията по главницата и лихвите за новия
период на емисията облигации се предвижда да се осъществяват всеки 10 юни и 10
декември. Първите девет плащания по главницата се предвижда да са по 250 хил. лева, а
финалното главично плащане на 10 декември 2027 г. ще е за 2,3 млн. лева. За периода
„Авто Юнион“ се задължава да поддържа за този петгодишен период максимална
стойност на коефициента пасиви/активи от 0,98%, както и минимална стойност на
коефициента покритие на разходи за лихви от 1,01. Дружеството ще поддържа и още един
допълнителен коефициент – за текуща ликвидност.
Инвестор.БГ, 04 октомври 2022

Упражнени са 15 млн. варанта на "ФеърПлей Пропъртис" при
увеличението на капитала
Общо 15 млн. варанта от последната емисия на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са
упражнени при увеличението на капитала на дружеството. Записани са 15 млн. акции от
увеличението на капитала на компанията. Емисионната им стойност в общ размер на 15
млн. лева е внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в
„Обединена Българска Банка“ АД. С това подписката, която стартира на 23 септември и
приключи на 29 септември, е обявена за успешна. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ издаде
98 090 800 броя варанти, всеки с емисионна стойност 0,001 лев и с възможност за
записване на 1 нова акция с емисионна стойност 1 лев, в началото на август.
Притежателите им решиха бързо след това да ги упражнят, за да може дружеството да
разполага с повече средства за нови инвестиции. „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ отчете
нетна печалба от 1,58 млн. лв. за първото полугодие на 2022 г. спрямо загуба от 839 хил.
лв. за същия период на 2021 г.
Инвестор.БГ, 04 октомври 2022

„Монбат“ събра обратно 18 000 собствени акции
Производителят на акумулаторни батерии и акумулатори „Монбат“ АД активно
продължава да изкупува собствени акции. Припомняме, че компанията обяви на 21
септември началото на процедура по обратно изкупуване на собствени акции. Решението
на съвета на директорите предвижда да бъдат събрани от акционерите до 3 на сто от
капитала или до 1 170 000 акции. Обратното изкупуване ще при ц ени между 4.51 лв. и
8.75 лв. за един брой. До момента общият брой на притежаваните от дружеството
собствени акции е 18 000 лота или 0.0461 на сто от правата на глас на „Монбат“. От
началото на годината котировките на акциите тази компания вървят все надолу. Често се
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прибягва до обратно изкупуване, за да се стабилизира цената. Срокът за извършване на
тази процедура е до 180 календарни дни. Това означава, че ще приключи най-късно през
февруари 2023 г., освен ако максималният брой акции не бъде изкупен по-рано.
Банкеръ, 04 октомври 2022

„Сирма Груп Холдинг“ планира да изплати шестмесечен дивидент
„Сирма Груп Холдинг“ АД планира да изплати шестмесечен дивидент на акционерите си.
Това се вижда от покана за извънредно общо събрание на акционерите, което е
предвидено да се състои на 9 ноември в София. Поканата и дневният ред са публикувани
на сайта x3news.com. Компанията планира да разпредели на акционерите 889 135,08 лева
от печалбата за първото полугодие, която е в размер на 998 372,2 лева, или почти 90%.
Дивидентът на акция е в размер на 0,015 лева. Право да получат шестмесечен дивидент
имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на
дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Изплащането на 6-месечен
дивидент ще бъде фиксирано и в устава на „Сирма Груп Холдинг“. Акционерите ще
приемат изменение на устава, в което ще бъде записано, че дружеството ще има право да
изплаща междинен дивидент при съответните законови условия. Дружеството изплати по
0,0236 лева на акция на акционерите за 2021 г., или общо 1,4 млн. лева. Това е вторият
дивидент, който компанията е изплащала на акционерите си, откакто е публично
дружество. За първи път "Сирма Груп Холдинг" е изплатило дивидент на акционерите си
през 2017 г. за 2016 г. - по 0,01 лева на акция..
Инвестор.БГ, 04 октомври 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

Изграждат филмово студио край Солун с
участие на "Ню Бояна филм"
Съвместна компания с участието на "Ню Бояна
филм" има намерение да инвестира 50 млн. евро в
изграждането на голямо филмово студио край
Солун, съобщава порталът "Мъниревю". Очаква се
скоро да бъде разгледано искането на компанията
"Василика Термис" проектът й да получи статут на
инвестиция от голямо значение. Според плановете
студиото ще бъде изградено в солунското
предградие Терми върху обща площ от 30 декара
на терен от общо 80 декара, където някога са се
намирали зърнени складове. "Василика Термис" е
свързана със студиото и продуцентска компания
"Ню Бояна Хеленик" (Nu Boyana Hellenic) партньорство между "Ню Бояна Филм" (бившата
Студия за игрални филми "Бояна" в София) и
базираната в Ню Йорк компания "Йорк Филм
Студиос". "Василика Термис" и "Ню Бояна
Хеленик" принадлежат на бизнесмена Янис
Калафатис и на съдружника му Ярив Лернер, който
от своя страна контролира "Милениум Медиа",
една от най-големите независими филмови
компании в Холивуд. Съвместната компания вече е
инвестирала 8 млн. евро в Солун, като се
предвижда да бъдат вложени още 30 млн. в сграден
фонд и около 10 млн. за техническо оборудване.
Dir.bg, 05 октомври 2022

С инвестиция от над 8 млн. лева
"Елдоминвест" модернизира заводите си
във Варна
През юбилейната за „Елдоминвест“ 2022 г., в която
компанията отбелязва своята 35-та годишнина, е в
ход амбициозна инвестиционна програма на
стойност 8.2 милиона лева. Тя включва внедряване
на роботизирани и високо автоматизирани линии в
трите производствени завода във Варна.
„Елдоминвест“ внедрява роботизирана линия за
заваряване и тестване на голямолитражни стоящи
бойлери и буферни съдове с обем от 150 до 500
литра. Серийно производство започна и нова
автоматична линия за заваряване и тестване на
бойлери и буферни съдове с малък обем до 120
литра. Започна работа и внушителна нова

Интерконекторът
работи

с

Гърция

вече

Газовата връзка с Гърция е въведена в
експлоатация. Това официално се случи на
международна среща в София на 1
октомври 2022 г., в която участваха
президентът Румен Радев, председателя на
Европейската комисия Урсула фон дер
Лайен, президентите на Азербайджан,
Сърбия и Северна Македония, както и
министър-председателите на Гърция и
Румъния.
Капитал, 03 октомври 2022

Товарните дронове на „Дронамикс“
ще се движат със синтетично гориво
„Дронамикс“ ще използва синтетично
гориво за товарните си дронове „Черен
лебед“, съобщават от компанията. Zero
Petroleum ще доставя това гориво с нулеви
емисии на компанията. „Дронамикс“ е
първата компания за товарни превози с
дронове в света, която получи европейски
лиценз за авиокомпания за дронове.
Дружеството работи с консорциум в
Обединеното кралство за изграждане на
мрежа от дронове за медицински доставки
за Националната служба по здравеопазване
на Шотландия.
Инвестор.БГ, 05 октомври 2022

Започна строителството на два жп
надлеза в жп участъка Безмер - Завой
Започна строителството на два нови надлеза
по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2,
разположени в жп участък Безмер - Завой.
Проектът
за
премахването
на
железопътните прелези и замяната им с
пресичания
на две
нива включва
изграждането на 28 железопътни надлези,
един подлез и една пешеходна пасарелка.
Банкеръ, 30 септември 2022

Първият обновен локомотив
теснолинейката с разрешение
движение

за
за

Първият изцяло обновен и модернизиран
локомотив по теснолинейката получи
сертификат за допустимост по жп мрежата
в България, издаден
регулатора Изпълнителна
агенция
„Железопътна
администрация“, и вече е напълно годен за
експлоатация по теснолинейния маршрут
Септември - Добринище. Дизеловият
локомотив 77.002 е с изцяло сменен нов
екологичен дизелов двигател.
24 часа, 30 септември 2022
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инсталация за бластване и прахово емайлиране от WAGNER – Италия. Поредната
инвестиция през 2022 г. е роботизирана линия за заваряване и тестване на малолитражни
бойлери до 15 литра.
actualno.com, 05 октомври 2022

Invest Sofia връчи зелени карти на две водещи компании
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Invest Sofia) връчи на
29.09.2022 г. зелени карти на две водещи компании в областта на логистиката и
транспорта. Това са "М&М Милицер и Мюнх БГ" ООД и "Транстерминал" ООД. Зелените
карти дават възможност за бърза писта при административно обслужване на компаниите,
които отговарят на условията и не са сертифицирани по Закона за насърчаване на
инвестициите. “Транстерминал” ООД е част от швейцарския холдинг Transinvest Group.
„Транстерминал“ е с 10 на сто българско участие и основната дейност на компанията се
състои в отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Тя има
собствена складово-терминалната база в района на кв. „Люлин“, а през 2020 г. въведе в
експлоатация нов Логистичен център, проектиран като един конструктивен модул със
застроена площ 2133.50 м2. Компанията вече е планирала близо 10 млн. евро нови
инвестиции за разширяване на своята дейност в района на бизнес зоната в „Люлин“.
Компанията "М&М Милицер и Мюнх Интернешънъл Холдинг", е водеща
интернационална организация в областта на логистичните услуги, с дъщерни фирми
практически във всички европейски и азиатски страни. Общата инвестиция е от над 20
милиона евро, а 20 на сто от дружеството е с български мениджмънт.
Фирмена информация, 03 октомври 2022.

След 22 години банята в Банкя отново работи
Минералната баня в Банкя отвори врати отново след 22 години. Ремонтът и реставрацията
са продължили две години и са на стойност 8 млн. лева. Банята ще бъде управлявана
временно от общинското дружество "Софийски имоти", докато се намери кой да я
стопанисва дългосрочно. През юли общинският съвет възложи управлението на банята на
"Софийски имоти", тъй като дружеството вече има опит в тази сфера. Под неговата шапка
е водният комплекс в парк "Възраждане". До това решение се стигна, след като
процедурата за отдаване на банята на концесия се провали. B ĸpaя нa 2017 г. "Koнcopциyм
Бaнĸя 2020" cпeчeли общинския ĸoнĸypc зa пpoeĸтиpaнe и pecтaвpaция нa
бaлнeoлeчeбницaта. Cpeдcтвaтa бяxa ocигypeни, cлeд ĸaтo oбщинaтa пpoдaдe нa
застрахователна компания пpaвoто нa cтpoeж нa xoтeл в близocт, за което получи 8.2 млн.
лв. без ДДС. Чacтният инвecтитop щe пoлзвa xoтeлa 35 г.
Медия Пул, 30 септември 2022

Строителната фирма „Рудин“ инвестира в нова производствена база в
Стара Загора
Фирма „Рудин“ ООД ще разшири производството си на метални конструкции чрез
изграждане на нова производствена база върху площ от 6,5 дка в Индустриалния квартал
на Стара Загора. Новото производство ще бъде изцяло свързано с нуждите на строителите
в Стара Загора, съобщи Живко Желев, съсобственик във фирмата. Основната дейност на
фирмата е на територията на комплекса „Марица изток“. Там работят около 150 души от
общо 350-те строители на „Рудин“. До момента собствениците са инвестирали 2 млн. лева
в градежа на новата база, като се предполага, че за цялостното завършване на обекта ще
бъдат необходими поне още толкова. Сега „Рудин“ разполага с производствена база в
Гълъбово, разположена на площ от 10 дка.
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Здравословни десерти и храна за домашни любимци планира да
произвежда фирма в Бургас
Община Бургас и местният парламент дадоха зелена светлина за изграждане на комплекс,
включващ база за производство на здравословни хранителни десерти, база за
производство на храна за домашни любимци и прилежаща към тях логистично-складова
база, която да ги обслужва. Според предварително заявеното намерение, строителството и
обзавеждането на производствения комплекс ще струват над 10 милиона лева. Разкритите
нови работни места се очаква да бъдат над 100. За реализиране на инвестицията е заявен
интерес за закупуване на два съседни имота, разположени в ПЗ „Север“ – единият
собственост на Община Бургас и в „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.
economy.bg, 30 септември 2022

Нов чуждестранен инвеститор започва производство в Бургас
Компанията „Монсийт“ ООД, която произвежда луксозни седалки и акустични стенни
панели за кино салони, конферентни зали, спортни съоръжения, училища и други, започна
изграждане на собствена база в Бургас. Проектът предвижда обособяване на
производствена част, складови помещения за готовата продукция и административна част.
Компанията вече е закупила имот от 8940 кв. метра. Новата база ще бъде част от
Промишлена зона „Север“ или т.нар. Фаза 1 на „Индустриален и логистичен парк –
Бургас“, разположена край Бургаското езеро. С реализирането на инвестицията ще бъдат
разкрити около 40 работни места при окончателно завършване на производствените
линии.
Банкеръ, 29 септември 2022

"Алтерко" проучва преместване на производството от Китай във
Виетнам и България
"В България скоро отново имахме тестово производство. Но голямата възможност е
Виетнам с цел по-ниска себестойност на продукцията и по-лесна логистика като близка
държава с Китай", обясни изпълнителният директор на Алтерко Д. Димитров. Отворената
политика и ниската цена на труда във Виетнам са привлекли редица големи компании,
като дори китайски производители се изнасят, за да се защитят от евентуални бъдещи
санкции. "Сформира се една доста добра бизнес среда и има необходимите помощи от
правителството, улеснен начин за стартиране на бизнес, посочи мениджърът. – Цената на
работната ръка в България е много по-висока от Виетнам, пазарът на труда тук е
пренаситен и има глад на кадри във всяка една сфера, което повишава цената на труда и
цената на производството.“.
Инвестор.БГ, 29 септември 2022

Машиностроително предприятие в гр.
фотоволтаична централа за собствени нужди

Завет

инвестира

във

Машиностроителното предприятие "Раломекс" АД в гр. Завет, област Разград инвестира
във фотоволтаична централа за собствени нужди, каза главният инженер на
предприятието Рашид Узунов. Фотоволтаичната електрическа централа за собствено
потребление ще е с мощност 1 мегават. "Соларният парк ще покрива над 90 процента от
нуждите от електроенергия на фирмата.“, каза Узунов.
БТА, 03 октомври 2022
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АНАЛИЗИ

Пазарът на имоти в България е сред най-непрозрачните в Европа
България е на 41-во място по прозрачност на пазара на недвижими имоти сред 93
държави, изследвани от консултантската компания Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL).
Индексът за 2022 година нарежда страната ни непосредствено след Израел, Индия,
Гърция, Турция, Индонезия и Мексико. Държавите се оценяват от гледна точка на
инвестиционната ефективност, пазарните условия, процеса на трансакциите и
устойчивост. В топ 12 на страните с висока прозрачност на имотния пазар са
Великобритания, САЩ, Франция, Австралия, Канада, Нидерландия, Ирландия, Швеция,
Германия, Нова Зеландия, Белгия, Япония. Сред европейските страни България е с един от
най-непрозрачните имотни пазари, с по-лоши резултати от нас са само Хърватия,
Словения и Сърбия.
Пазарът на недвижими имоти у нас страда от липса на достатъчно вярна информация за
цените, при които се сключват сделките, и на практика е „обсебен“ от обявите с оферти в
сайтовете и в социалните мрежи, е мнението на експертите в бранша. Според тях една от
стъпките за решаването на проблема е стандартизирането на изписването на
информацията в нотариалните актове при изповядване на сделките.
"В момента хората се информират за имотния пазар основно от специализираните сайтове
за обяви, но там се публикуват само офертни цени. За какви пари се сключват сделките, не
може да се намери лесно информация. Редно е Агенцията по вписванията да публикува
някакви средни стойности за градовете и за отделните райони в големите градове, но това
не се случва", коментира председателят на Национално сдружение „Недвижими имоти“
(НСНИ) Добромир Ганев. В Агенцията по вписванията обаче няма достатъчно служители,
които от всеки нотариален акт да изваждат данните и да ги подават към статистически
софтуер. Наред с това всеки нотариус изписва по различен начин нотариалните актове,
посочва Ганев. Затова агенциите по недвижими имоти предлагат описването на основните
данни за имота, като местоположение, площ, вид и др. да се уеднакви, което ще улесни
ползването им за нуждите на статистиката. „Липсата или оскъдността на подобна
информация води до изкривяване пазара и затруднява брокерите. Прогнозите стават
трудно и с много условности. В американските имотни сайтове може като се кликне на
обявата за някой имот и да се види кога, колко пъти и за какви пари е бил продаван. У нас
без подобна информация всеки брокер като направи една скъпа сделка може да каже в
медиите, че цените са скочили. Това се практикува и от строителните предприемачи. По
този начин се правят манипулации на пазара и това го прави недостатъчно прозрачен“,
коментира Ганев. Според него дори индексите на държавната статистика на имотните
цени се прави на база на малък брой имотни сделки. Наско Атанасов от „Виктория
инвест“ посочва, че в момента Агенцията по вписванията дава подробна информация за
цените по региони само по запитване и срещу заплащане. Такава информация обикновено
си поръчват оценителите, за да имат представа за параметрите на реално сключените
сделки в даден район. Но и тази информация не винаги е точна. От нея не може да се
разбере например в какво състояние е било жилището, дали е продадено мебелирано или
празно, пояснява брокерът.
Относно дигитализацията на данните в имотния регистър Младен Митов от „Явлена“
също смята, че той трябва да показва пълната история за сделките с всеки конкретен имот
и този достъп до информация да бъде по-лесен. По думите му все още голям проблем у
нас си остава изповядването на сделките на реалната цена.
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Последните данни на Агенцията по вписванията за броя сделки с имоти обхващат първите
6 месеца на годината. Според тях общо за полугодието броят на сделките е малко над
112,5 хил. Увеличението спрямо 2021 г. е около 7% (7401 сделки). Цифрите се отнасят за
покупко-продажбите на сгради, идеални части от сгради и земи, изповядани във всички
113 служби по вписванията в цялата страна и няма разбивка за жилища и техните типове и
по конкретни райони в големите градове.
"Отдавна по закон е предвидено изработване на имотните партиди по стандартизиран
метод, но у нас не се прави", коментира и Димитър Танев, председател на Нотариалната
камара. "В цяла Европа е така. От нотариалната камара сме внесли предложение да е
възможно по искане на страните по сделката да се извършва електронно вписване на
актовете. Точно по този начин се прави отделно описание на имота, за собственика, за
възбраните и за стойността на придобиване. Електронното вписване може да се подава
директно в Агенцията по вписванията, вместо там да сканират документите, както се
прави сега. На практика всеки нотариус трябва да може да прави електронно вписване“,
обясни той. Танев посочва, че софтуерът на Агенцията по вписвания работи по някакви си
негови правила и има съпротива да се започне работа по имотния регистър.
Сега, 01 октомври 2022
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Брой 40 (529) 06 октомври 2022

Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 Годишна конференция за строителство и инвестиции 2022
КОГА: 06.10.2022, 13:00 - 17:45
КЪДЕ: Hyatt Regency Sofia

 Национална конференция по транспортна инфраструктура
КОГА: 06 – 08 октомври 2022
КЪДЕ: Хотел Sol Nessebar Palace

 „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

 Пети банково-финансов форум "БЪДЕЩЕТО НА ПАРИТЕ"
КОГА: 20 октомви 2022, 12.00 – 17.35
КЪДЕ: Inter Expo Center
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