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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

БНБ разреши сливането на KBC Банк и 

ОББ 

Българската народна банка даде разрешение за 

сливането на KBC Банк и Обединена българска банка. 

Двете дружества, собственост на белгийската KBC 

Group, функционираха паралелно в продължение на 

около половин година, докато тече финалната 

процедура за тяхното обединение. С решението на 

централната банка, в изпълнение на инструкция на 

Европейската централна банка (ЕЦБ), се финализират 

регулаторните процедури по банковата консолидация. 

Финалният акт на БНБ идва осем месеца след 

финализирането на сделката по придобиването на 

Райфайзенбанк България от белгийската група KBC. 

Централната банка разреши продажбата на 

Райфайзенбанк на KBC Group през юни миналата 

година, но досега придобитото дружество временно 

оперираше под името KBC Банк. 

economic.bg, 15 февруари 2023 

"Нестле България" придобива 

дистрибутора на марката си за хранителни 

добавки Solgar 

"Нестле България" възнамерява да придобие 

дистрибуторската компания "Исо - Плюс БГ", която 

продава и хранителни добавки на международния 

концерн под марката Solgar. Това става ясно от 

уведомление до Комисията за защита на 

конкуренцията. Тя трябва да се произнесе, въпреки че 

купуваният бизнес е сравнително малък (под 4.6 млн. 

лв. приходи за 2021 г.), тъй като се гледа съвкупният 

оборот на участниците в сделката, а българското 

поделение на Nestle е реализирало почти 293 млн. лв. 

приходи за 2021 г. Сделката е част от по-голяма на 

централно ниво, тъй като по информация от гръцки 

медии и тамошното поделение на Nestle е подало през 

януари аналогично уведомление до регулатора да 

придобие компанията майка на българското 

дружество ISO PLUS.  

Капитал, 14 февруари 2023 

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 трето тримесечие 2022 г. 

Източник: НСИ 
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Гриша Ганчев вече е мажоритарен собственик на ЦСКА 

Гриша Ганчев вече е мажоритарен собственик на футболния клуб ЦСКА и еднолично може 

да взима решения какво да се случва в клуба. До момента той държеше 38,1 процента от 

акциите на „червените“. Толкова имаше и Юлиян Инджов. Христо Стоичков бе третият 

най-голям акционер с 20% от ценните книжа. Гриша Ганчев вече държи 76,2% от клуба или 

общо има 76 200 акции. Това означава, че той може да взима еднолични решения за 

бъдещето на ЦСКА. До преди това всяко решение трябваше да бъде одобрено от поне двама 

от тримата основни акционери при „армейците“.  

actualno.com, 10 февруари 2023 

Сделката за ПФК Левски пропадна 

Продължителните преговори с бизнесмена Драган Шолак, стоящ зад „Юнайтед Груп“, за 

продажбата на ПФК "Левски" АД, се провалиха заради натрупаните задължения в размер 

на 30 млн. лева. Клубът можеше да продаде някои футболисти, но от „Юнайтед Груп“ 

призовахa да не се продава. Сeга клуба спешно трябва да търси други варианти за 

оцеляването си. Сръбският бизнесмен Драган Шолак в България притежава "Виваком" и 

"Нова телевизия" чрез компанията си "Юнайтед груп". 

Труд, 14 февруари 2023 

Акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ одобриха придобиване на терен в 

Бургас за 967 хил. евро 

Акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ са одобрили на извънредно общо събрание 

закупуването на терен край Бургас за строителство на индустриален имот. Продавач е 

фирмата „Невада Турс 2004“ АД, която също е на Сава Чоролеев, който е в съвета на 

директорите на „Прайм Пропърти БГ“ чрез дружеството си „Ес Ви Ес“ АД. Площта на 

терена, който се намира в местността Курт тепе, е почти 15 хил. кв.м. Цената на имота е 967 

070 евро без ДДС.  

Инвестор.БГ, 14 февруари 2023 

Рaзпpoдaвaт oщe oт имотите нa бившия дилъp нa Сіtrоеn в Бългapия  

Oщe двa имoтa нa "Aвтoмoтop Kopпopaция" AД ce пpoдaвaт oт чacтни cъдeбни 

изпълнитeли, cтaвa яcнo oт Peгиcтъpa нa Πyбличнитe пpoдaжби. От 27 юни 2022 гoдинa 

"Aвтoмoтop Kopпopaция" AД вeчe нe e oтopизиpaн дилъp зa пpoдaжбa нa нoви aвтoмoбили 

Сіtrоеn и гapaнциoнни peмoнти нa фpeнcĸaтa ĸoмпaния зa гpaдoвeтe Coфия, Πлoвдив и 

Bидин. Πo-cĸъпият имoт нa "Aвтoмoтop Kopпopaция" ce нaмиpa в c. Πpoлeшa, paйoн 

Бoжypищe. Heгoвaтa пъpвoнaчaлнa цeнa e 8 396 179.20 лв. Πлoщтa нa имoтa e 14 293 ĸв.м, 

нa ĸoитo ce нaмиpaт тъpгoвcĸa cгpaдa и cepвизeн цeнтъp, aвтoмивĸa и дp. Bъpxy имoтa имa 

впиcaни двe ипoтeĸи в пoлзa нa "Инвecтбaнĸ", ĸaĸтo и възбpaнa пo нacтoящoтo 

изпълнитeлнo дeлo. Дpyгият имoт нa "Aвтoмoтop Kopпopaция" AД, ĸoйтo e oбявeн зa 

пpoдaн oт чacтния cъдeбeн изпълнитeл Bлaдимиp Цaчeв ce нaмиpa нa дpyг aдpec в cъщoтo 

ceлo. Heгoвaтa нaчaлнa цeнa e 5 904 351 лeвa. Πлoщтa нa тoзи имoт e 2 689.00 ĸв.м, нa ĸoитo 

ce нaмиpa 6-eтaжнa aдминиcтpaтивнa cгpaдa c PЗΠ 749 ĸв.м.  

money.bg, 10 февруари 2023 

Хотели във великотърновска област са обявени за продажба  

Четири хотела във великотърновска област са обявени за продажба от частни съдебни 

изпълнители заради натрупани задължения. Сред тях е хотелски комплекс във Вонеща вода, 

за който началната цена, от която ще започне наддаването, е 1 202 160 лв. Цената включва 

поземлен имот с площ 15 200 кв. м заедно с построените в него сгради. Едната е масивна 

двуетажна сграда със сутерен и партерен етаж, построена през 1980 г. Хотелският комплекс 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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е с 41 стаи и 6 апартамента, ресторант с кухненски и складови помещения, барове, сауна и 

фитнес зала. Има басейн със съблекалня и места за почивка, барбекю и спортни площадки. 

Комплексът се продава заради задължения на собственика към една от банките и Община 

В. Търново. За продажба е обявен и хотел, намиращ се в близост до ВТУ, ползван предимно 

от студенти. Обявената площ на обекта е 229,39 кв.м. Продажбата на имота е заради 

натрупани задължения към една от големите банки, както и към ТД на НАП и Община В. 

Търново. За продажба е обявен и имот с хотелска част в село Джулюница. Общата начална 

цена, от която ще започне наддаването за него, е 115 650 лв. За продажба е обявен и хотел 

в Свищов с начална цена 162 536 лв. 

Янтра - Велико Търново, 13 февруари 2023 

Община Пловдив купува имоти за 9,5 млн. лева 

Разходи по отчуждаване и придобиване на имоти в размер 9,5 млн. лева е заложила Община 

Пловдив в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти за 2023 година. За 

първа година разходите по програмата са повече от приходите, които очаква Община 

Пловдив. Общо разходи за 2023 година са дадени 9,8 млн. лева при приход от 6,8 млн. лева. 

Една от причините е, че очакваните средства от продажба на имоти чрез търгове са свити 

до 1 млн. лева, като през миналата година тази сума е била 3 млн. лева, но така и не е 

изпълнена. В общинската хазна се очакват още 2,2 млн. лева от наеми на общинско 

имущество и 1,5 млн. лева от продажба на апартаменти на наематели. Парите от общинска 

земя и прекратяване на съсобственост ще са около 1,3 млн. лева, а от концесии –около 700 

000 лева.  

trafficnews.bg, 15 февруари 2023 

Answear, който оперира и в България, придобива брандовете 

Sneakerstudio и PRM 

Компанията за онлайн търговия на дрехи, обувки и аксесоари Answear.com, която оперира 

на 11 европейски пазара, включително в България, генерира над 210 милиона евро приходи 

през 2022 г. и продължава своята експанзия. Модната платформа придобива още два 

значими бранда във високия клас градска мода. Sneakerstudio – водещ онлайн сайт за 

продажба на маратонки в Централна и Източна Европа, и набиращия популярност PRM – 

магазин за концептуално ежедневно облекло. Със сливането Answear.com придобива част 

от предприятието от Fashion Trends Group Sp. z. o.o., която включва двата уебсайта на 

Sneakerstudio и PRM, два физически магазина в Краков и Варшава, договорите с 

предлаганите марки, както оперативните екипи за продажби и маркетинг. 

economy.bg, 15 февруари 2023 

PPF Real Estate продава търговски център в Санкт Петербург 

Чешката инвестиционна компания PPF Real Estate, част от PPF Group на милиардера Петр 

Келнер, ще продаде търговско-развлекателния център Nevsky Center с площ от 91 000 кв. м 

в Санкт Петербург. Потенциалният купувач на актива може да бъде свързан с фирмата 

Aptekarsky, която притежава търговските и развлекателни комплекси в Санкт Петербург – 

Vladimirsky Passage, Avenue и Cosmos. Сделката вече е одобрена, но все още не е 

приключила. Към края на 2021 г. активите на PPF Group са оценени на стойност 42.2 

милиарда евро. В България PPF Group е собственик на телеком оператора “Йетел” (бившия 

“Теленор”) и отделилата се от него фирма CETIN, както и на bTV Media Group. 

Банкерь, 10 февруари 2023 

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

Средната брутна заплата нараства с 16.6% 

в края на 2022 г. спрямо 2021 г. 
Средната брутна месечна работна заплата e 1 879 лв. 

през четвъртото тримесечие на 2022 г. и нараства със 

7.8% спрямо третото тримесечие на 2022 г. Това 

сочат данни на Националния статистически институт 

(НСИ). С 16.6% нараства средната месечна работна 

заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. 

спрямо същия период за 2021 г., като най-голямо e 

увеличението в икономическите дейности "Селско, 

горско и рибно стопанство" - с 23.4%, "Производство 

и разпределение на електрическа и топлинна енергия 

и на газообразни горива" - с 23.1%, и "Други 

дейности" - с 22.1%. Средната месечна работна 

заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в 

обществения сектор нараства с 13.5%, а в частния - 

със 17.7% спрямо същия период за 2021 г. 

News.bg, 15 февруари 2023 

С 80% повече са заявките за пенсионните 

е-услуги на НОИ през 2022 г. 
През 2022 г. общата използваемост на електронните 

услуги на Националния осигурителен институт 

(НОИ) е нараснала от 14,2 млн. на близо 15,5 млн. 

достъпа, което в сравнение с 2021 г. е увеличение с 

около 9%. Забележително е нарастването с близо 

80% на заявките за ползване на онлайн услугите за 

пенсиите - при около 1,3 млн. заявки за е-услуги за 

пенсиите през 2021 г., през следващите 12 месеца те 

са се увеличили почти двойно и достигат 2,3 млн. 

Най-голям прогрес от тази група бележат справките 

за издадени пенсионни разпореждания, където 

нарастването е със 140% - от 749 хил. на близо 1,8 

млн. достъпа. 

Инвестор.БГ, 15 февруари 2023 

Недостатъчни са постъпленията в 

Сребърния фонд 
3,703 млрд. лева са натрупаните средства в 

Сребърния фонд в края на януари, показват данните 

на Министерството на финансите. От събраните 

средства 3,691 млрд. лв. стоят на сметка в БНБ, което 

на практика означава, че не носят доход в момента. 

А за цялого време на съществуването си фондът, 

който трябва да гарантира устойчивост на 

пенсионната система, е успял да спечели от лихви 

едва 4,48 млн. лева. Причината е, че приетата през 

2021 г. стратегия за управление на парите в него 

15.02.2023 

1 EUR = 1,95583 BGN 

1 USD = 1,81785 BGN 

1 GBP =  2,21938BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN  

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 1.82% от 01.02.2023  

 

ПЧИ: 0,7 млн. EUR, ноември 2022 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към септември 

2022, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 4.7%, декември 2022 
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предвижда консервативен модел за тяхното инвестиране до края на 2024-а. Той стартира 

през 2007 г. с близо 2 млрд. лв., оттогава са натрупани още 1,7 млрд. През миналата година 

новите постъпления са 144,56 млн. лева - двойно по-малко от сумата, постъпила през 2021 

г. За първия месец на тази пък във фонда са влезли 7,72 млн. лв.  

24 часа, 14 февруари 2023 

Издадените сини карти за професионалисти от трети страни са се утроили 

през 2022 г. 
Сините карти за професионалисти от страни извън Европейския съюз, издадени в България 

през 2022 г. са над три пъти повече от предходната година. За изминалата година те са 1393, 

докато през 2021 г. са 439. От началото на 2022 г. до 12 октомври са издадени общо 741 

сини карти. Въпреки повечето издадени разрешения на чужденци, те все още са далеч от 

нуждите на бизнеса, който се оплаква от тромавата процедура. С промени в Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност бе облекчен режимът за разрешение за работа 

на висококвалифицирани чужденци от страни извън Европейския съюз в България. Очаква 

се те да допринесат през тази година интересът към разрешителното да се увеличи. По 

данни на агенция "Миграция" през 2022 г. са издадени 50 разрешителни на украинци.  

Дневник, 14 февруари 2023 

Оборотите в търговията на дребно в България през декември 2022 г. 

запазват стойностите си на месечна основа 
През декември 2022 г. не се наблюдава изменение на оборота спрямо предходния месец по 

съпоставими цени в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 

мотоциклети", показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния 

статистически институт. Нарастване е отчетено при търговията на дребно с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1,3 на сто) и търговията на дребно с автомобилни 

горива и смазочни материали (с 1,1 на сто), докато в търговията на дребно с нехранителни 

стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава намаление 

(с 0,6 на сто). Оборотът в търговията на дребно нараства с 3,4 на сто спрямо същия месец 

на 2021 г. въз основа на календарно изгладени данни.  

БТА, 14 февруари 2023 

Износът приключва 2022 година с 38% ръст 
През 2022 г. от България са изнесени стоки на стойност 94.3 млрд. лева, което е с 37.9% 

повече в сравнение с 2021 година, сочат данните на НСИ. Вносът през годината е за стоки 

на стойност 108.3 млрд лева, или с 41.1% повече спрямо предходната година. През 2022 г. 

износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.5% в сравнение с 2021 г. и 

е на стойност 31.3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, 

Украйна, Сърбия, САЩ, Китай, Северна Македония и Обединеното кралство, които 

формират 51.8% от износа за трети страни. Най-голям ръст в сравнение с 2021 г. е отбелязан 

в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (218.7%) и "Мазнини, масла и 

восъци от животински и растителен произход" (195.4%).  

Дневник, 13 февруари 2023 

Приходите от нощувки в България през декември 2022 г. достигат 74,9 

млн. лв. 
Приходите от нощувки през декември 2022 г. достигат 74,9 млн. лв., като 47,4 млн. лв. са 

от български граждани, а 27,5 млн. лв. - от чужденци, показват данни на Националния 

статистически институт. През декември 2022 г. в страната са работили 2224 обекта с над 10 

легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В 

сравнение с декември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, работили през 

mailto:office@kpo.bg
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периода, се увеличава с 23,1 на сто, а броят на леглата в тях - с 19,4 на сто. Общият брой на 

нощувките във всички места за настаняване през декември 2022 г. е 968,0 хил., или с 57,1 

на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на пренощувалите 

в местата за настаняване през декември 2022 г. се увеличава с 62,6 на сто в сравнение със 

същия месец на 2021 г. и достига 472,6 хиляди. 

БТА, 13 февруари 2023 

Ръст от 2,1 на сто в промишлеността в България отчита НСИ през 

декември 
Промишленото производство в България се свива с 0,8% през декември спрямо предходния 

месец, притиснато от спада при генерирането на електроенергия, топлоенергия и газ, 

показват нови предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически 

институт (НСИ). На годишна основа индексът на промишленото производство се увеличава 

с 2,1%. През декември производството и разпределението на електрическа и топлоенергия 

и газ се свива с 26,8% на месечна база. Увеличение се отчита в добивната промишленост – 

с 10 на сто, както и в преработващата промишленост - с 2,6%.  

Инвестор.БГ, 13 февруари 2023 

Спестяванията в банките растат с над 14% за година в края на 2022 г. 
Депозитите на домакинствата, по които се съхраняват суми, надхвърлящи 1 млн. лева се 

увеличиха с 19.6% на годишна база до общо 1 258 броя към края на месец декември 2022 

година, сочат данните на Българската народна банка. Така през миналата година 

милионерските депозити на домакинствата нарастват с 206 броя, след като в края на 2021 

година възлизаха на 1 052 броя. Общата сума техните влогове на домакинствата достига 3.5 

млрд. лева към края на миналата година, като расте с 28.8% на годишна база или 784 млн. 

лева. За сравнение, в края на предходната година общата сума по тези депозити бе 2.72 

млрд. лева. Средната сума по влоговете за над 1 млн. лева възлиза на 2.78 млн. лева към 

края на 2022 година. Общата сума по влоговете за над 1 млн. лева представлява 4.9% от 

стойността на всички депозити на домакинствата у нас. Депозитите на домакинствата за 

суми между 500 000 и 1 млн. лева също бележат сериозен ръст през миналата година 

actualno.com, 10 февруари 2023 

 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Обработка на товари" по Общо приходи 

за 2021 г., хил. лв. 

www.beis.bia-bg.com 

 

No Предприятие Населено място 

Общо приходи 
(хил. лв.) 

2021 

1 БМФ Порт Бургас ЕАД  Бургас 114 444 

2 Салс АД  Девня 16 599 

3 Морис Уорд и Ко ЕООД  София 10 126 

4 Интерком Спед ООД Аксаково 9 782 

5 КРЗ Порт Бургас АД  Бургас 6 131 

6 Пристанище Бургас ЕАД  Бургас 5 843 

7 Порт България Уест АД  Бургас 5 238 

8 Пристанищен комплекс-Русе ЕАД Русе 5 233 

9 Одесос ПБМ ЕАД  Варна 5 020 

10 Пристанище Леспорт АД  Варна 4 002 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
http://www.beis.bia-bg.com/
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=18526
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=46140
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=34978
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=2768
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=3795
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=12741
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=6934
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=40111
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=38962
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БОРСОВИ НОВИНИ 

Ново разминаване на пазарите на акции от 

двете страни на Атлантика и София 

Фондовите борси от двете страни на Атлантическия 

океан приключиха със седмична загуба отминалата 

работна седмица (6-10 февруари), за разлика от София, 

където на Българската фондова борса (БФБ) 

преобладаваха печалбите. Така трендът на търговията 

на нашата борса се размина за трета поредна седмица 

с фондовите пазари в Западна Европа и САЩ. Общият 

европейски индекс на най-големите компании в 

региона Stoxx 600 спадна с 0.62%, а от националните 

измерители на "сините чипове" с най-голямо 

понижение завърши френският САС40 (-1.51%), 

следван от испанския IBEX 35 (-1.17%), германския 

DAX (-1.15%), британския FTSE 100 (-0.39%) и само 

италианският FTSE MIB е на печалба (+1.19%). 

Пазарът на "Уолстрийт" в Ню Йорк, затвори със загуби 

и за трите основни измерителя. С най-голям спад е 

технологичният Nasdaq (-2.41%), следван от широкия 

S&P 500 (-1.11%) и индустриалния Dow Jones (-0.17%). 

На БФБ най-голямо седмично повишение отчете 

измерителят на "сините чипове" SOFIX (+0.45%), 

следван от широкия индекс BG BX40 (+0.38%) и 

секторния BG REIT (+0.12%), докато равно 

претегленият BG TR30 завърши с понижение (-0.10%). 

БФБ е с по-висок седмичен оборот спрямо предишната 

работна седмица. Осъществени са 826 сделки с 3 250 

313 лота за 8 713 013 лева спрямо 1532 сделки с 4 416 

226 лота за 6 565 794 лева или с 2 147 219 лева повече, 

но са осъществени 706 сделки и 1 165 913 лота по-

малко. Със седмичен оборот над 200 000 лева 

завършиха 9 дружества, докато в предходната седмица 

бяха осем. 

business.dir.bg, 12 февруари 2023 

„БГ Агро“ увеличава силно приходите и 

печалбата към края на 2022 г. заради дивиденти 

„БГ Агро“ АД значително увеличава приходите и печалбата към края на 2022 г. заради 

получени дивиденти. Общите приходи на дружеството достигат 6,637 млн. лева към края 

на 2022 г. в сравнение с 1,142 млн. лева към края на 2021 г., или те са почти 6 пъти повече. 

От тях 5,533 млн. лева са приходите от дивиденти за отчетния период при 227 хил. лева 

година по-рано. От сумата 5,5 млн. лева е дивидент от „БГ Агро Земеделска компания“ 

ЕООД, а 33 хил. лева – от „Канопус Процесинг“ ЕООД. Дружеството реализира приходи от 

продажба на услуги на свои дъщерни компании в размер на 946 хил. лева. Най-голям дял от 

тези приходи се формират от „БГ Агро Търговска компания“ ЕООД и „БГ Агро Земеделска 

компания“ ЕООД – съответно 413 и 418 хил. лева. За сравнение, към края на 2021 г. 

приходите от услуги възлизат на 675 хил. лева, или увеличението на годишна база е от 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

(06 - 10 февруари 2023 г.) 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium  792 091,62  

Standard  3 439 913,70  

АДСИЦ  114 841,28  

Регулиран пазар -

общо 

 7 855 162,89  

 

BGREIT: 13.01.2023 – 14.02.2023 

 

BGBX40: 13.01.2023 – 14.02.2023 

 

SOFIX: 13.01.2023 – 14.02.2023 
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малко над 40%. Дружеството реализира разходи в размер на 1,061 млн. лева за отчетния 

период при 926 хил. лева година по-рано, като увеличението е 14,6% на годишна база.  

Инвестор.БГ, 15 февруари 2023 

“Албена” АД ще изкупи 20 хил. собствени акции 

Акционерите на „Албена“ АД ще гласуват на предстоящото извънредно общо събрание на 

15 март предложението на мениджърите на дружеството за обратно изкупуване на 

собствени акции. Минималната цена, при която ще се осъществи обратното изкупуване, е 

15 лева на акция, а максималната цена – 29 лева на акция. Крайният срок за приключване 

на обратното изкупуване е 31 декември 2025 г. Капиталът на туристическата фирма, която 

управлява едноименния черноморски курорт, е в размер на 4 273 126 лева, разпределен в 

същия брой акции всяка с номинал от по 1 лев. 

actualno.com, 13 февруари 2023 

ПИБ е погасила стара емисия облигации с 40 млн. евро от новата 

„Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) е погасила стара емисия облигации с новата 

емисия за 40 млн. евро, която емитира на четири транша през 2021 и 2022 г. Старата емисия 

облигации е регистрирана в Централен депозитар през март 2011 г. През 2021 г. ПИБ обяви 

едногодишна програма за издаване на облигации с общ размер 100 млн. евро. В първата 

серия облигации по програмата банката емитира три транша - първият за 17,133 млн. евро, 

вторият за 10 млн. евро и третият за почти 2,9 млн. евро, или за общо 30 млн. евро. Във 

втора серия облигации по програмата банката емитира един транш за 10 млн. евро, т.е. общо 

от четирите транша и двете серии – 40 млн. евро. В края на 2022 г. банката реши, че ще 

продължи програмата. Така тя ще може да емитира облигации за още до 60 млн. евро. 

Книжата ще отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред. 

Инвестор.БГ, 10 февруари 2023 

Нарасналите приходи от дейността тласнаха печалбата на БАКБ нагоре 

Нетната печалба на „Българо-американска кредитна банка“ АД в края на декември е в 

размер на 43.80 млн. лева, което представлява ръст от 148.96 процента спрямо четвъртото 

тримесечие на 2021 година. Приходите от основната дейност (приходи от лихви) са 

нараснали с 6.27 млн. лева до 56.13 млн. лева. Основен дял в тях заемат парични 

постъпления от кредитна дейност (94.5%). Отчетеният нетен доход от такси и комисионни 

е с 3.18 млн. лева по-висок на годишна база и е на стойност 14.86 млн. лева. В края на 

декември БАКБ поддържа стабилна депозитна база като отчита увеличение на депозитите 

от клиенти с 20.7 процента спрямо 2021 година. В края на четвъртото тримесечие 

кредитният портфейл на БАКБ нараства нетно със 131.54 млн. лева спрямо 2021-а. 

Банкеръ, 10 февруари 2023 

"Топливо" отчита загуба в края на 2022 г. заради силния ръст на 

разходите през последното тримесечие 

„Топливо“ АД излиза на загуба в края на 2022 г. заради силния ръст на разходите през 

последното тримесечие. Продажбите на „Топливо“ за последното тримесечие на 2022 г. 

достигат 87,262 млн. лева в сравнение със 77,278 млн. лева през третото тримесечие и 56,131 

млн. лева през последното тримесечие на 2021 г. Увеличението за тримесечието е от почти 

13%, а на годишна база – над 55%, показват изчисления. Същевременно разходите за 

последното тримесечие на 2022 г. се увеличават до 94,026 млн. лева от 77,199 млн. лева през 

предходното тримесечие и 60,168 млн. лева през последното тримесечие на 2021 г. Ръстът 

за тримесечието е 21,79%, а на годишна база – 56,27%.  

Инвестор.БГ, 10 февруари 2023 
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Повишените продажни цени тласнаха нагоре приходите на “Фазерлес” 

Фирмата за производство на плочи от дървесни влакна (фазер) и комбинирани опаковки 

„Фазерлес“ АД – Силистра изнася около 86 процента от продукцията си в страните от 

Европейския съюз и извън тях. В края на миналата година нетните приходи от продажби 

възлизат на 25.71 млн. лева, което е с над 52 процента увеличение спрямо 2021-а. Основните 

причини за това са свързани с повишените продажни цени на изделията и 

диверсификацията на пазарите, обясняват от дървообработващото предприятие. Това е 

постигнато с помощта на 214-те служители на фирмата. А финансовият резултат на 

„Фазерлес“ е печалба от 1.07 млн. лева в края на декември. За сравнение, фирмата завърши 

2021 г. с печалба от 576 хил. лева. В края на миналата година най-голям акционер в 

дружеството е „ФазерИнвест“ АД с дял от 58.59 процента от акциите с право на глас. В 

последните дванадесет месеца цените на акциите на „Фазерлес“ АД преживяха спадове (от 

18.09 лева) и пикове (до 26.80 лева), като в момента се търгуват по 19.50 лева за един брой. 

Банкеръ, 15 февруари 2023 

Инвеститорите в "Уебит ИН" ще определят в кои стартъпи дружеството 

ще направи вложения 

Съветът на инвеститорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД ще реши в кои стартъпи 

компанията да вложи активите си. Дружеството свиква заседание на съвета, което ще се 

състои на 22 февруари във Варна. Съветът на инвеститорите включва всички акционери в 

компанията. Те имат възможност да повлияят върху избора на полуфиналистите в 

състезанието за стартъпи Founders Games, чиито финалисти са претендентите за инвестиция 

от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“. При определен ред и условия акционерите в дружеството 

могат да инвестират и лични средства в някои от финалистите на Founders Games. 

Инвестор.БГ, 10 февруари 2023 

 

 

* 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  

Изгpaждaт лабораторен ĸoмплeĸc "Гeo Mилeв" 

cлeд инвecтиция oт 70 милиoнa лeвa  

Кампус "Гео Милев" е името на нов лабораторен комплекс 

към "Национален център по мехатроника и чисти 

технологии", който ще бъде изграден до края на годината на 

стойност от 70 милиона лева. Комплексът ще осигури 

съвременна материална на българските учени, като идеята е 

в центъра за върхови постижения да бъдат привлечени млади 

хора, отдадени на научните изследвания. Проектът е 

финансиран по Оперативната програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж" и се изпълнява от 17 

научни организации, от които 12 института на БАН и 5 

висши училища в сътрудничество с три чуждестранни 

университета. Кампус "Гео Милев" е най-големият по 

капацитет и концентрация на научния потенциал от трите 

подобни кампуса към Националния център по мехатроника 

и чисти технологии. Той ще бъде изграден до края на 2023 

година и ще стане част от Националната пътна карта за 

научна инфраструктура. 

Money.bg, 10 февруари 2023 

„Марлин“ ЕООД получи сертификат Клас А за 

инвестиция 

Българска агенция за инвестиции издаде Сертификат Клас А 

за инвестиция силистренското дружество „Марлин“ за: 

изграждане на складова база за съхранение на зърно в гр. 

Силистра и услуги по складиране и съхраняване на товари; 

за направени инвестиции в размер на 50 милиона лева; за 

изграждане на силозна база с обхват от 200 хиляди тона и 

пристанищна инфраструктура; пристанище с до 6 кейови 

места и с капацитет до 7 хиляди тона на товарни и 

разтоварни дейности на денонощие. Държавата ще 

финансира изграждането на комуникации, водопреносна 

мрежа, от техническата инфраструктура. „Марлин“ ЕООД 

има одобрен генерален план като пристанище, от МРРБ, 

МОСВ, МТС. 

Фирмена информация, 13 февруари 2023 

Silverline Capital инвестира 4 млн. евро в 

технологията the Rock 

Фондът Silverline Capital инвестира 4 млн. евро в 

технологията за лицево разпознаване the Rock, създадена от 

компанията Alcatraz AI. Новата технология е комбинация от 

хардуер и софтуер, която позволява безконтактен достъп до 

сгради и помещения чрез 3D биометрично разпознаване на 

лица, без да се налага да се извършват никакви физически 

действия – да се доближаваш до камера, да ползваш 

Онлайн хазарта в България 
Efbet Зад бранда стои малтийското 

дружество Brobet Limited на братята 

Цветомир и Боян Найденови. Освен 
платформа за залагания, те управляват две 

казина и 50 игрални зали. Брандът оперира и 

в Румъния, Испания, Италия, Сърбия, 
Малта, Гърция, Кюрасао. В Румъния има и 

наземни обекти. Техен е и още един по-нов 

сайт за залагания - bet.bg, зад който стои 
дружеството "Бет БГ" и който също има 

лиценз за организиране на онлайн хазарт.  

Winbet и Inbet Брандът Winbet обединява 

онлайн хазартна платформа и игрални зали. 

Лицензът за организиране на онлайн хазарт 
е издаден на "Уин бет онлайн", в който 

собствеността е разпределена между Георги 

Папазки и Данаил Илиев. Под този бранд в 
страната работят и 34 игрални зали в 22 

града. Брандът е познат в Румъния, Сърбия, 

Италия, Хърватия и Танзания. Свързан с 
групата е и още един бранд - Inbet, който има 

едноименен сайт и лиценз, издаден на 

дружеството "Инбет онлайн". Има и 7 
игрални зали в страната, които работят под 

бранда "Инбет казино". "Евро геймс 
технолоджи" изнася над 90% от продуктите 

си за над 100 пазара в няколко континента и 

към края на миналата година има около 3000 
служители.  

Palmsbet Лицензът на едноименния сайт е 

издаден на "Телематик интерактив 

България", която през февруари 2022 г. 

дебютира на Българската фондова борса. 
Основната част от всички приходи на 

"Телематик" се генерират от онлайн казино 

игри - около 85%. Зад компанията стои 
Мило Борисов. Той е основател на "Казино 

технологии" (прекръстено на "Си Ти 

гейминг") с приходи за 2021 г. от почти 40 
млн. лв. С Борисов директно и индиректно 

са свързани няколко компании с лиценз за 

игрални зали и казина - "Елдорадо 
корпорейшън", "Палмс меркюр" и др. Част 

от офлайн обектите са в съдружие с 

германската Gauselmann Group, която 
оперира игрални зали и казина под бранда 

Mercur, но също така има сайтове за 

залагания. 

Bet365 Сайтът е на една от големите 

международни онлайн хазартни компании 

със седалище във Великобритания - Bet365 

Group. Лицензът за българския пазар е 
издаден на нейно дъщерно малтийско 

дружество - Hillside (New Media Malta) PLC. 

Sesame В сайта на компанията се посочва, 

че имат и верига от 20 игрални зали в 11 

града в България.  

Betano Лицензът за България държи 

гръцката Kaizen Gaming Group. Под този 
бранд компанията предлага своите продукти 

в Португалия, Румъния и Германия, има 

бизнес в Гърция и Кипър и в няколко 
държави извън ЕС, включително Бразилия.  

Pokerstars Сайтът оперира в много 

държави в ЕС и предлага покер и казино 

игри. Лицензът в България е издаден на 
малтийската TSG Interactive като собственик 

на бранда глобално в момента е 

международната Flutter Entertainment 
(създадена след сливане на Paddy Power и 

Betfair).  
Капитал, 10 февруари 2023  
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магнитна карта, чип, пръстов или ирисов отпечатък. Биометричните устройства the Rock 

спестяват разходите за физическа охрана и са многократно по-надеждни от достъпа с 

магнитни карти и пръстови отпечатъци. В България Alcatraz AI наема програмисти, които 

основно се занимават с Computer vision и разработват невронни мрежи за автоматизирано 

използване на технологията. 

24 часа, 14 февруари 2023 

Близо 250 млн. лв. за градската железница на Пловдив от еврофондовете 

Близо 250 млн. лв. са осигурени от еврофондовете за реализиране на проекта на градска 

железница на Пловдив. Той трябва да бъде изпълнен най-късно до края на 2030 г. За целта 

работна група трябва да определи жп спирките по съществуващия сега в града релсов път 

до един месец. Процедурата за покупката на влаковете вече е в ход. Идейният проект за 

изграждането на градската железница на Пловдив е готов. В него жп рингът минава от 

Централната жп гара през бул. "Копривщица" и гара Филипово до гара Скутаре. Там кръгът 

продължава на юг към жп гара "Тракия". Заложено е градската железница да има 

отклонения до летище "Пловдив" и това в Крумово. Финансирането на градската железница 

е осигурено от еврофондовете. Над 198 милиона лева са заложени по програма 

"Транспортна свързаност" 2021 - 2027 г. Средствата са за проекта "Развитие на железопътен 

възел Пловдив, Фаза 2", както е официалното наименование на градската железница на 

града. Той ще се реализира по приоритет 4 - "Интермодалност на градската среда". 

Медия Пул, 14 февруари 2023 

ЕК одобри 5,8 милиона евро за летищата в Бургас и Варна 

Европейската комисия одобри българска мярка на стойност 5.8 милиона евро в подкрепа на 

летищата Бургас и Варна в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Помощта ще 

бъде под формата на отсрочване на плащането на концесионните такси, дължими от 

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, дружеството, управляващо двете летища, 

към българското правителство, което е собственик на летищната инфраструктура. 

Отсрочването на плащането ще бъде предоставено не по-късно от 31 декември 2023 г., ще 

бъде с продължителност две години и лихвеният процент е в съответствие с минималните 

равнища, определени във Временната рамка при кризи. 

econ.bg, 10 февруари 2023 

Sofia Airport Center отдаде „на зелено“ логистична сграда 

Строителната активност в офис сегмента в София е на рекордно ниско ниво за последните 

години, но търсенето на логистични площи е изключително силно. Ще започнем 

изграждането на нова логистична сграда в Sofia Airport Center, която ще бъде завършена в 

началото на 2024 г. и която е вече на 100% отдадена под наем, заяви Лилия Кръстева, 

управител за България в CERES Management Services – компанията, която управлява Sofia 

Airport Center и мол Park Center Sofia. През миналата година има трима нови наематели в 

офис площите на Sofia Airport Center. Става въпрос за японска компания за електромотори, 

която откри R&D център (Nidec), както и за авиационен оператор. Търсенето е основно от 

IT сектора и фармацевтичната индустрия, активни са и инженеринговите компании.  

bloombergtv.bg, 15 февруари 2023 

Българските кина се пълнят отново - 4 млн. зрители и 42 млн. лв. приходи 

През 2021 г. зрителите (2.55 млн.) и приходите от продажба на билети (24.68 млн. лв.) се 

удвоиха, а през 2022 г. достигат съответно до 3.96 млн. и 41.89 млн. лв. Това е увеличение 

с 55% и 70% спрямо предходната година и e все по-близо до резултатите за 2019 г. - 5.01 

млн. зрители и 49 млн. лв. приходи. Големите вериги със салоните си в столицата и 
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областните Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора окупират челната десетка и 

възпроизвеждат почти на 100% подреждането от 2021 г. Лидер е обектът на Cinema City в 

Paradise Center в София, а най-гледаният в България филм за 2022 г. е "Аватар: Природата 

на водата" на Джеймс Камерън. Сред киноразпространителите изненади също няма и 

първенци са "Форум филм" и "Александра филмс" със 77% общ пазарен дял. 

Капитал, 13 февруари 2023 

НКЖИ пусна поръчката за Интермодален терминал в Русе за 54 млн. лв. 

Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) обяви поръчката за 

изграждане на интермодалния терминал в жп възела в Русе. Финансирането на проекта е по 

Националния план за възстановяване и устойчивост, а прогнозната стойност - 54,1 млн. лв. 

без ДДС. В момента в страната има само един действащ интермодален терминал - край 

Пловдив, чиито оператор е ПИМК. След като приключи изграждането, ще се избере 

концесионер на терминала в Русе, като именно той ще трябва да осигури нужното 

оборудване - мобилна техника, кранове, компютърна и офис техника и т.н.  

Дума, 09 февруари 2023 

За Jumbo януари е бил най-силен в България 

Гръцкият търговец на играчки Jumbo заяви, че продажбите му са се увеличили с около 45% 

на годишна база през януари, което се дължи на изключителното представяне в четирите 

държави, в които оперира – България, Гърция, Кипър и Румъния. Българският пазар е растял 

най-бързо, като продажбите са се ускорили с 53%. Към края на 2022 г. Jumbo управлява 

девет магазина в България от общо 83 в четирите страни, в които развива дейност. Jumbo 

обяви планове за откриване на два хипермаркета и онлайн продажби в Румъния, както и на 

един хипермаркет в Кипър през 2023 г. 

Инвестор.БГ, 13 февруари 2023 
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АНАЛИЗИ 

Сделките в Централна и Източна Европа: Повече, но по-малки  

Броят на сделките по сливания и придобивания (M&A) в Централна и Източна Европа 

(ЦИЕ) се е увеличил през 2022 г., но общата им стойност е намаляла. В белязаната от 

растяща инфлация, повишаващи се енергийни цени и войната на Русия в Украйна година 

активността в региона като цяло е останала стабилна, а постигнатите резултати са 

съизмерими с тези от предпандемичната 2019 г. Това показват данните от съвместното 

годишно проучване на международната адвокатска кантора CMS и анализаторската 

компания EMIS - The Emerging Europe M&A Report 2022-2023. 

 

Според наблюденията им общият брой на сключените за периода M&A сделки в региона е 

бил 1229 в сравнение с 1164 за 2021 г. Размерът им обаче е по-скромен - през 2022 г. в ЦИЕ 

са били обявени само три мегасделки на стойност над 1 млрд. евро, докато година по-рано 

такива са били 15 от сливанията и придобиванията в региона. Така общият обем на сделките 

за изминалите 12 месеца е 32.93 млрд. евро, или с 20% по-малко спрямо рекордните 41.31 

млрд. евро, отчетени през 2021 г. Динамиката в България е сходна - по-висок брой сделки, 

но на по-ниска обща стойност. Според проучването през миналата година в страната са 

сключени 72 при 70 година по-рано. Сумарно стойността им е била 1.43 млрд. евро в 

сравнение с 1.91 млрд. евро през 2021 г. Обемите остават значително по-ниски спрямо 

предкризисните равнища от 2018 г. и 2019 г., когато годишно се сключваха сделки за по над 

2 млрд. евро.  

 

В доклада са включени сделки, обявени в периода 1 януари - 1 декември 2022 г., които са 

на стойност поне 1 млн. евро за придобиване на дял от поне 2% от акциите на дадена 

компания или на самостоятелни активи, като при сделките за бизнес имоти прагът е 5 млн. 

евро. Изключени са сделки, за които има само слухове, емисии на конвертируеми акции, 

обратни изкупувания, сделки за пакети от необслужвани вземания, вътрешни 

преструктурирания и др. 

 

Предпочитаните сектори 

Дигитализацията на бизнеса продължава да е сред основните двигатели на активността и по 

отношение на сливанията и придобиванията. Израз на това е фактът, че за трета поредна 

година най-много са сключените сделки в сектор "Телекоми и информационни технологии" 

- общо 336, отбелязват авторите на доклада. Втори и по брой сделки, и по обема им е сектор 

"Недвижими имоти и строителство". През 2022 г. в него са обявени 205 транзакции по 

сливания и придобивания на обща стойност 7.82 млрд. евро. Челната тройка по активност 

допълва сектор "Производство", където през годината са сключени общо 170 транзакции. 

По отношение на обемите на обявените сделки шампион през 2022 г. е добивната 

промишленост с общо 7.98 млрд. евро. Зад внушителния резултат обаче на практика стои 

само една транзакция - мегасделката по приватизацията на водещия полски търговец на газ 

PGNiG от местния петролен гигант (и лидер по приходи в региона) PKN Orlen, която 

анализаторите от EMIS оценяват на 7.9 млрд. евро. В челната тройка на секторите по общ 

обем на сключените сделки е и енергетиката - с 4.03 млрд. евро. За този резултат допринася 

и най-голямото корпоративно прехвърляне в България за изминалата година - това на ТЕЦ 

"КонтурГлоба Марица-изток 3". В него втората най-голяма въглищна централа в страната 

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


 

 

 

стр. 14 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 7 (547) 16 февруари 2023 Камара на професионалните оценители 

 

се сдоби с нов собственик, след като американската група ContourGlobal се договори да 

продаде бизнеса си на фонда Kohlberg Kravis Roberts (KKR) за малко над 2 млрд. евро. 

 

Въпреки турбуленциите на енергийните пазари активността в сектор "Енергетика и 

комунални услуги" остава стабилна, до голяма степен благодарение на интереса на 

инвеститорите към ВЕИ, отбелязват авторите на доклада. 

"България не е изключение от регионалните тенденции в сделките по сливания и 

придобивания. През последните 12 месеца у нас се случиха повече сделки в сравнение с 

2021 г., но на по-ниска обща стойност", коментира Атанас Бангачев, който е партньор в 

българския офис на CMS и оглавява корпоративния отдел и практиката по сливания и 

придобивания в София. "Считам, че активността на сделките в IT и технологичния сектор 

и сектора на възобновяемите енергийни източници ще продължи да се увеличава и у нас. 

Такава е тенденцията и на пазарите в Централна и Източна Европа", допълва той. 

 

След рекордното представяне в миналогодишното издание на The Emerging Europe M&A 

Report сделките за дялов капитал запазват стабилното си представяне, макар и с по-скромни 

темпове. През 2022 г. дяловите инвестиции в региона са били на обща стойност 9.99 млрд. 

евро в сравнение с 13.03 млрд. евро година по-рано. Общият им брой пък нараства до 289 

спрямо 280 за 2021 г. При половината от топ 10 сделките за годината в региона участват 

инвеститори в дялов капитал, отчитат анализаторите от CMS и EMIS. 

Капитал, 13 февруари 2023 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 "Правен анализ при придобиване на бизнес (Legal due diligence)" 

КОГА: 16 февруари 2023 09.30 - 13.30 ч. 

КЪДЕ: Онлайн: през платформата Zoom 

 „Ефективно делегиране за мениджъри“ 

КОГА: 20 февруари – 31март 2023 

КЪДЕ: Онлайн 

 "Погасителната давност при договора за лизинг. Разваляне и предсрочна изискуемост. 

Договор за обратен лизинг и сублизинг. Съдебна практика" 

КОГА: 23 февруари 2023 г., 09.30 - 12.45 ч 

КЪДЕ: Онлайн курса ще се проведе през платформата Zoom 

 Energy and Power Conference 

КОГА: 28 февруари 2023 

КЪДЕ: Гранд Хотел Милениум София и Онлайн 

 Национална конференция за креативните индустрии с международно участие „CreaTech 

Summit South-East Europe“ 

КОГА: 01.03.2023г. 

КЪДЕ: Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София 

 Изложение “Архитектурно строителна седмица“ 

КОГА: 29 март – 01 април 2023 

КЪДЕ: Интер Експо Център – София 

 Office Investments & Workspace Forum 2023 

КОГА: 06 Април 2023 

КЪДЕ: Sofia Event Center 
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