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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

Металургичната компания “Етем” купува 

конкурента “Космос Алуминиум” 

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило 

уведомление за намерението на “Космос Алуминиум” 

АД (Гърция) и „ЕТЕМ Търговско и Промишлено 

Акционерно Дружество за Леки Метали“ (Гърция) да 

осъществят концентрация посредством вливане, 

обявиха от регулатора. Търговските дейности на тези 

предприятия са свързани с производство и продажба 

на архитектурни системи от екструдирани профили, 

както и производство и продажба на стандартни и 

изработвани по задание на клиента алуминиеви 

профили. Двете фирми искат от КЗК да извърши 

оценка на концентрацията и да се произнесе с 

решение. В началото на 2023 година от 

металургичната компания „Етем“ съобщиха за 

подписване на стратегическо споразумение за 

сътрудничество „Етем и Космос Алуминиум“. Става 

въпрос за дружество с търговско наименование “Етем 

Комършъл енд Индъстриъл Лайт Металс Сосиете 

Аноним” (ΕΤΕΜ Commercial and Industrial Light 

Metals Societe Anonyme), от което “Елвалхалкор 

хеленик копър енд алуминиум индъстри Ес Ей” 

(ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND 

ALUMINIUM INDUSTRY S.A.) притежава 80 

процента, и дружество с търговско наименование 

“Космос Алуминиум Ей И” (COSMOS ALUMINIUM 

A.E.). С това споразумение страните договарят 

основните условия на преобразуването чрез вливане 

на „Космос Алуминиум“ в „Етем“. В резултат, по 

отношение на акционерите на „Етем“, налични към 

момента на извършване на вливането, ще възникне 

миноритарен дял от дружествения капитал на 

„Космос Алуминиум“. 

Банкеръ, 07 март 2023 

Yettel внася искане за забрана на сделката 

за мрежата на „Булсатком“  

Yettel България внесе в Комисията за защита на 

конкуренцията (КЗК) искане за забрана на 

трансакцията и обединяване на производствата по 

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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сделката по придобиване на „Булсатком“. Това беше направено в 7-дневния срок за 

изразяване на становище, даден от КЗК на заинтересованите страни в процедурата по 

нотификация от „Словения Броудбенд“, с едноличен собственик на капитала „Юнайтед 

груп“ за придобиване на най-ключовите активи на Булсатком - електронната му 

съобщителна мрежа (мобилни кули и фиксирана оптична мрежа). Искането на Yettel 

България е процедурата по нотификацията да бъде обединена със стартиралата от КЗК 

проверка за установяване на евентуално нарушение на Закона за защита на конкуренцията 

относно сделката, водеща до промяна в контрола върху „Булсатком“. Становището отразява 

опасенията на компанията, че серията придобивания на икономически и инфраструктурно 

силни дружества от страна на основен играч на телекомуникационния пазар ще доведе до 

създаването на господстващо предприятие с над 60% на пазара на разпространение на 

телевизия и с близо 40% на пазара на достъп до интернет.  

Стандарт, 08 март 2023 

Пуснаха нов търг за продажба на фабрика в Белащица за над 4 млн. лева 

Консервната фабрика в Белащица, строена едва преди няколко години, отново е обявена на 

търг от частен съдебен изпълнител. Причината - големите дългове на дружеството 

собственик "Хера трейдинг", срещу което е образувано изпълнително производство. 

Първоначалната цена, от която започна наддаването през 2022 г. беше 4,6 млн. лева, но 

остана без интерес и съответно дълговете не бяга погасени. Новата тръжна процедура с 

първоначална цена от близо 4,4 млн. лева. Фабриката е разположена върху терен от 3 декара 

в местност "Бялата пръст" в Белащица и представлява двуетажна сграда със сутерен, със 

застроена площ от 1341,84 кв. м. и РЗП от близо 4000 кв. м. Обект на продажба е фабриката 

и пълното оборудване - хладилни отделения, специализирани машини, мониторингова 

система и т.н. Върху предприятието са учредени две договорни ипотеки за над 3 млн. лева 

към Българската банка за развитие. Отделно има и наложен запор от НАП заради 

неизплатени задължения.  

trafficnews, 08 март 2023 

За 2,5 млн. лв. продават фабриката за минерална вода в Леново  

Фабриката за бутилиране на минерална вода „Леново“, в едноименното асеновградско село, 

се продава за 1 250 000 евро. Според неофициална информация собствениците от 

хасковската фирма „Леновекс“ ООД се отказват от печелившия бизнес, тъй като заминават 

да живеят в чужбина. В годината преди ковида и в разгара на пандемията, приходите им от 

продажби за нараснали драстично спрямо 2018 г. За посочената година  нетните приходи от 

продажби са в размер на 220 хил. лева, през 2020 г. - 806 хил. лева, а през 2021 г. - 821 хил. 

лева. През септември миналата година семейната фирма сключва договор с Министерство 

на иновациите и растежа за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект 

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на 

проекта е 213 599,93 лв., от които 106 799,96 лв. европейско финансиране.  

Марица, 02 март 2023 

ОбС в Пловдив не разреши земята под баня „Русалка“ да се продава 

Общинският съвет не прие предложението за продажбата на земята под баня „Русалка” в 

район „Южен на Динко Миленчев, собственик на Спартак Пловдив. Заявлението е подадено 

от управителя на фирма „Макао“ ООД, като искането бе да бъде закупен имотът с площ 

1838 кв.м на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. Той гласи, че 

собственици на сгради върху терени общинска собственост, могат да придобият земята без 

mailto:office@kpo.bg
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търг. Фирмата е собственик на двуетажната масивна нежилищна сграда, представляваща 

бившата баня „Русалка, с обща застроена площ от 690 кв. м. Първоначалното предложение 

бе имотът от близо 2 дка да се продаде срещу сумата от 206 хил. лева.  

plovdiv-press.bg, 08 март 2023 

Служебният кабинет се активизира да продава държавни имоти 

В края на 2022 г. и в началото на тази година има видима активизация на Агенцията за 

публични предприятия и контрол в провеждането на търгове за продажба на големи имоти, 

публична държавна собственост. Някои от имотите са актувани непосредствено преди 

продажбите. Явно се активизират продажбите на големи имоти, частна държавна 

собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., предоставени за управление на областните 

управители. Към момента има обявени от АППК 16 предстоящи търга, като 13 от тях са на 

имоти към областните управители с оценка над 10 000 лв. От началото на миналия август, 

когато дойде на власт кабинетът Донев, са вече проведени други 9 търга. Това са сериозен 

брой сделки на фона на факта, че броят на големите имоти към областните управители не е 

толкова голям. По данни към средата на 2022 г. е имало областни управи, които не 

разполагат с нито един имот с данъчна оценка над 10 000 лв. - например Ловеч, при други 

тези имоти са малък брой - Силистра декларира 4 такива имота. Наред с продажбите на 

големи имоти с данъчна оценка над 10 000 лв. има множество продажби, обявени 

самостоятелно от областните управи, с данъчни оценки под 10 000 лв. Предстоящите 

търгове, обявени от областни управители, в момента са 16.  

Сега, 07 март 2023 

Сделката за "Левски" е пропаднала заради закона "Магнитски" 

Основната причина за провалената сделка за купуването на футболния клуб "Левски" е 

дългът към бившия собственик на отбора Васил Божков, който е под санкцията на закона 

"Магнитски", а и отскоро му е наложено сходно наказание и от Великобритания. Това стана 

ясно от думите на сръбския бизнесмен Драган Шолак. Собственикът на "Юнайтед груп", 

който притежава у нас "Виваком" и "Нова Броудкастинг груп", преговаряше за 

закупуването на "Левски", но на 13 февруари 2023 г. излезе с изявление, че сделка няма да 

има. В момента не е публично обявено колко са задълженията на "Левски" към Божков и 

компаниите му. През януари 2021 г. членът на Надзорния съвет на клуба - финансистът 

Петър Ганев, обяви, че сумата е около 6 млн. лв. Според "Капитал" дълговете възлизат общо 

на около 15 млн. лв. - 7 млн. лв. към компанията на Божков "Национална лотария" и 8 млн. 

за строежа на сектор А. 

Сега, 07 март 2023 

Пуснаха търгове за 24 черноморски плажа 

Министерство на туризма търси наематели за пет години. Сред предлаганите плажове са: 

Устието на река Велека в община Царево, плаж „Романтика“ във Варна, отделена част от 

морски плаж „Обзор – Детски лагери“, край Несебър, плаж „Къмпинг Ахелой“ – част 3, 

община Поморие. Предлагат се и малките плажове : „Поморие – Буната, „Попския Плаж“ 

край Царево , морски плаж „Малък оазис зона 3 – централен – изток. Има и два по-големи 

плажа: „Шкорпиловци – юг“, край Варна и „Камчия – Север 3“ край Варна. 

Банкерь, 08 март 2023 

mailto:office@kpo.bg
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ  

България е предоставила гражданство на 

2183 души през 2021 г. 
Страните от Европейския съюз са предоставили 

гражданство на 827 319 жители на други държави 

през 2021 г. Това е увеличение с около 14 на сто 

спрямо 2020 г., когато гражданство в ЕС са получили 

729 013 души, съобщи Евростат. През 2021 г. 2183 

души са получили българското гражданство. Те се 

увеличават в сравнение с 2020 г., когато български 

паспорти са връчени на 859 души, като това е най-

големият им брой поне от 2013 г. насам. Страните от 

ЕС, в които броят на получилите гражданство през 

2021 г. се увеличава най-много в сравнение с 2020 г., 

са: Франция (+ 43 900 души), Германия (+18 800 

души), Испания (+17 700 души), Швеция (+9 200 

души) и Австрия (+7 200 души). Страните от ЕС, в 

които броят на получилите гражданство през 2021 г. 

намалява най-много в сравнение с 2020 г., са: Италия 

(-10 300 души), Португалия (-7 600 души), Гърция (-

3 200 души), Финландия (-1 200 души) и Кипър (-800 

души). 

economy.bg, 08 март 2023 

Градовете с най-високи приходи от износ 

за 2021 г.  
Лидер сред градовете в България с най-високи 

приходи от износ за 2021 г. е гр. София - 32,4 млрд. 

лв. Пловдив се нарежда на второ място с приходи за 

5,3 млрд. лв. На трето място е Варна с 3,7 млрд. лв. С 

над 1 милиард лева износ са вече 14 общини в цялата 

страна в сравнение с 10 през предишната година. В 

69 общини обемът на износа е под 10 милиона лева. 

През 2021 г. най-висок е износът на човек от 

населението в Девня - 125 хил. лв., с почти двоен ръст 

спрямо предходната година. Челната петицата се 

допълва от Божурище (67,9 хил. лв.), "Марица" (60,3 

хил. лв.) и Севлиево (40 хил. лв.). Сред големите 

общини най-висок износ имат столицата (33,2 хил. 

лв./човек), Бургас (16 хил. лв.) и Русе (18 хил. лв.). 

През 2021 г. делът на износа в общите приходи на 

фирмите намалява или остава непроменен спрямо 

2019 г. в 112 общини, а най-значителен е спадът в 

Симитли, Бургас и Раковски - с по минус 11%. 

Марица, 08 март 2023 

 

 

08.03.2023 

1 EUR = 1,95583 BGN 

1 USD = 1,83388 BGN 

1 GBP = 2,19835 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN  

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 2.17% от 01.03.2023  

 

ПЧИ: 105,5 млн. EUR, декември 2022 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към декември 

2022, % промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 5.6%, януари 2023 
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10 млрд. евро са изтекли от страната през 2022 г. 
По данни на БНБ през 2022 г. имаме чист износ на български капитали в чужбина в размер 

на 10 млрд. евро, според проф. Гарабед Минасян. За сравнение през 2020-2021 г. от 

България са изтекли 14.5 млрд. евро. За същия период притокът на чуждестранни капитали 

е 8.5 милиарда. За периода 2010-2020-та нетният приток на чуждестранен капитал се 

оценява на 13 млрд. евро, докато съвкупното нетно изтичане на български капитал в 

чужбина е 37 млрд. евро, т.е. близо три пъти повече. След 2009 г. България като най-бедната 

държава в ЕС е траен нетен износител на капитали. 

Банкеръ, 07 март 2023 

Слабо повишение на продажбите на дребно в ЕС през януари, но при 

силен ръст в България 
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС отбелязаха по-слабо от очакваното 

повишение през януари, заличавайки малка част от солидния спад в края на 2022 г., показват 

данни на Евростат. През януари 2023 г. продажбите на дребно в еврозоната и в целия 

Европейския съюз се увеличиха с 0,3% спрямо декември 2022 г., когато се свиха с 1,6 на 

сто. В Българи продажбите на дребно през януари 2023 г. пък се увеличиха за пореден месец 

спрямо година по-рано, нараствайки с 5,6% след повишение с 3,8% в края на 2022 г. По-

добър растеж на търговията на дребно беше отчетен единствено в Словения (с 18,5%), 

Румъния (с 5,8%) и Малта (с 5,7%). 

БНР, 07 март 2023 

Дългът на подсектор “Централно управление” расте до 40.02 млрд. лв. 
Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на януари тази година възлиза на 

40.02 млрд. лева, като бележи увеличение с 2.93 млрд. лв. спрямо края на декември 2022 г., 

което се дължи основно на поетия през месеца нов дълг на външния пазар на ДЦК, посочват 

от Министерството на финансите. Вътрешните задължения са  11.12 млрд. лева, а външните 

– 28.90 млрд. лева. В края на януари съотношението на дълга на подсектор „Централно 

управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 23 на сто, като делът на 

вътрешния дълг е 6.4 на сто, а на външния дълг – 16.6 процента. В структурата на дълга на 

подсектора за първия месец вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 

по 27.8 на сто и 72.2 на сто.  

Банкеръ, 03 март 2023 

Годишната инфлация през януари спада до 8.6% в еврозоната и до 10.0% 

в Евросъюза 
Най-ниски годишни нива са регистрирани в Люксембург (5,8%), Испания (5,9%), Кипър и 

Малта (и двете по 6,8%). Най-високи годишни темпове са регистрирани в Унгария (26,2%), 

Латвия (21,4%) и Чехия (19,1%). Сравнено спрямо декември годишната инфлация спадна в 

осемнадесет държави-членки и се повиши в девет. За България „Евростат“ отчита забавяне 

на инфлацията до 14.1% през януари спрямо 14.3 на сто през декември. Година по-рано през 

януари 2022 година инфлацията в България е била 7.7 на сто. През януари най -високият 

принос за годишната инфлация в еврозоната идва от храните, алкохола и тютюна (+2,94 

процентни пункта, пр.п.), следвани от енергия (+2,17 пр.п.), услуги (+1,80 пр.п.) и 

неенергийни промишлени стоки (+1,73 пр.п.). 

3e-news, 03 март 2023 

Митниците със 1,022 милиарда лева приходи за януари 
1,022 милиарда лева са общите приходи за месец януари 2023 година и превишават 

приходите през същия месец на предходната календарна година с 24,3 млн. лева (2,4%), 

съобщиха от Агенция „Митници“. Приходите от ДДС при внос са в размер на 516,9 млн. 
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лева и регистрират ръст от 19,8% или с 85,4 млн. лева повече в сравнение с месец януари 

2022 година. През месец януари 2023 г. постъпленията от мита бележат спад с 22,7% и са 

28,5 млн. лева, което е с 8,4 млн. лева по-малко в сравнение с месец януари 2022 година. 

476,5 млн. лева са постъпилите приходи от акцизи през месец януари 2023 г., с 52,6 млн. 

лева (9,9%) по-малко от отчетените през същия месец на предходната година. 

Труд, 03 март 2023 

Печалбата на банките само за месец е 115 млн. лв. 
Печалбата на банките в страната за януари е 115 млн. лв., което е със 7 млн. лв. (+6,7%) 

повече спрямо същия месец на миналата година, обявиха от БНБ. Оказва се, че след като 

през миналата година печалбата на банките достигна рекордните 2,1 млрд. лв., през първия 

месец на 2023 г. печалбата им продължава да расте. През януари отпуснатите от банките 

кредити нарастват с 439 млн. лв. (+0,5%) до 86,5 млрд. лв., показват данните на БНБ. През 

първия месец от годината нарастват кредитите за домакинства (с 266 млн. лв., +0,8%), за 

нефинансови предприятия (със 139 млн. лв., +0,3%), за други финансови предприятия (с 26 

млн. лв., +0,4%) и за сектор държавно управление (с 8 млн. лв., +0,9%). Спрямо края на 2022 

г. депозитите в банките се увеличават с 48 млн. лв. (+0,04%) до 134,1 млрд. лв.  

Труд, 03 март 2023 

 

 

Рейтинг 10 Топ фирми 
Водещи български предприятия от сектор "Производство на минерални води и 

безалкохолни напитки" по Печалба за 2021 г., хил. лв. 

www.beis.bia-bg.com 

 

No Предприятие Населено място 

Печалба 
(хил. лв.) 

2021 

1 

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани 

България АД София 

53 979 

2 Нова Трейд ЕООД  Съединение - Пд 2 115 

3 Михалково АД  Михалково 782 

4 Еко Ботълс ЕООД Благоевград 693 

5 Аспазия - 92 ООД  София 590 

6 Неопак ЕООД  Благоевград 364 

7 Беана Враца ООД  Враца 302 

8 Екстаз Плюс ЕООД  Момчилград 154 

9 Бомакс ООД Хасково 147 

10 Радулов ЕООД  Стара Загора 71 

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=41545
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=52789
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=6699
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=39299
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=38601
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=bg&prt=bgdaily&p=shortp&selcomp=40534
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БОРСОВИ НОВИНИ 

„Софарма“ е най-печелившата акция от 

SOFIX през февруари 2023 г. 

„Доверие Обединен Холдинг“ АД, „Дронамикс 

Кепитъл“ АД и „Софарма“ АД са били трите най-

ликвидни акции на БФБ-София през февруари. С 

акции на „Доверие Обединен Холдинг“ са сключени 

425 сделки, на „Дронамикс Кепитъл“ – 260 сделки, а 

на „Софарма“ – 259 сделки, съобщи БФБ-София. 

„Софарма“ е и най-печелившата акция от SOFIX за 

февруари с ръст в цената от 16,59%. Следват 

„Алтерко“ с 8,06% и „М+С Хидравлик“ с 5,41%. 

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е най-губещото 

дружество от включените в SOFIX със спад в цената 

на акциите от 11,53% през февруари. На второ място е 

„Сирма Груп Холдинг“ АД с 6,25% спад, а на трето – 

Първа инвестиционна банка с 3,39%. Оборотът през 

февруари надвишава 29,4 млн. лева, което е с 8,51% 

повече в сравнение с януари. За януари и февруари 

оборотът на БФБ-София е малко над 56,5 млн. лева, 

което е с 26,13% по-малко в сравнение с оборота за 

януари и февруари 2022 г. През миналия месец са 

сключени и по-малко сделки в сравнение с януари – 

4755, или с 14,01% по-малко. За първите два месеца на 

годината сделките намаляват с 40,89% в сравнение с 

първите два месеца на 2022 г. Над една трета от 

оборота на БФБ-София през февруари (35,11%) – над 

10,325 млн. лева, е от сделки с акции на сегмент 

Standard. Други почти 30% - 8,592 млн. лева, са т.нар. 

„други“, т.е. от Алтернативен пазар. 

Инвестор.БГ, 08 март 2023 

"Биодит" отчита загуба към края на 2022 г. 

въпреки ръста на приходите 

„Биодит“ АД отново отчита загуба за 2022 г., макар и 

в по-малък размер в сравнение с 2021 г. Дружеството 

увеличава значително приходите си през миналата 

година, но и разходите, което е свързано както с по-голямото производство на 

произвежданите от компанията системи, така и заради откриването на офис във Валенсия, 

Испания, и назначаването на допълнителен персонал. „Биодит“ отчита приходи в размер на 

830 хил. лева през 2022 г. в сравнение с 298 хил. лева към края на 2021 г., Разходите на 

„Биодит“ към края на 2022 г. обаче се увеличават до 920 хил. лева от 637 хил. лева година 

по-рано. Дружеството приключва годината със загуба от 90 хил. лева при 339 хил. лева към 

края на 2021 г. Паричните средства към края на 2022 г. се увеличават значително до 1,688 

млн. лева от 524 хил. лева към края на 2021 г. заради постъпленията от увеличението на 

капитала. 

Инвестор.БГ, 08 март 2023 

 

БФБ-София  

Седмичен оборот  

(20 - 24 февруари 2023 г.) 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium  1 301 303,74  

Standard  1 798 330,81  

АДСИЦ  179 100,12  

Регулиран пазар -

общо 

 4 220 447,84  

 

BGREIT: 07.02.2023 – 07.03.2023 

 

BGBX40: 07.02.2023 – 07.03.2023 

 

SOFIX: 07.02.2023 – 07.03.2023 

 

184,5

185,0

185,5

186,0

186,5

187,0

187,5

188,0

0
7
.0

2

0
9
.0

2

1
1
.0

2

1
3
.0

2

1
5
.0

2

1
7
.0

2

1
9
.0

2

2
1
.0

2

2
3
.0

2

2
5
.0

2

2
7
.0

2

0
1
.0

3

0
3
.0

3

0
5
.0

3

0
7
.0

3

137,0

138,0

139,0

140,0

141,0

142,0

143,0

144,0

0
7
.0

2

0
9
.0

2

1
1
.0

2

1
3
.0

2

1
5
.0

2

1
7
.0

2

1
9
.0

2

2
1
.0

2

2
3
.0

2

2
5
.0

2

2
7
.0

2

0
1
.0

3

0
3
.0

3

0
5
.0

3

0
7
.0

3

590,0

595,0

600,0

605,0

610,0

615,0

620,0

625,0

630,0

635,0

0
7
.0

2

0
9
.0

2

1
1
.0

2

1
3
.0

2

1
5
.0

2

1
7
.0

2

1
9
.0

2

2
1
.0

2

2
3
.0

2

2
5
.0

2

2
7
.0

2

0
1
.0

3

0
3
.0

3

0
5
.0

3

0
7
.0

3

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


 

 

 

стр. 8 от 16 

Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000 

тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/ 

Брой 10 (550) 9 март 2023 Камара на професионалните оценители 

 

“Син Карс индъстри” ще търси инвестиции за развитие на борсата 
„Син Карс индъстри“ АД – София продължава с подготвителните дейности по листване на 

дружеството на Нидерландската фондова борса за акумулиране на необходимите 

инвестиции за разгръщане на дейността. Това става ясно от протокола от общото събрание 

на акционерите на бългapcĸия пpoизвoдитeл нa cпopтни cъcтeзaтeлни aвтoмoбили и 

eлeĸтpoмoбили. В момента “Cин Kapc индъcтpи” пpoизвeждa нoвитe cи мoдeли в Pyce, но 

смята да изнесе производството в cъceдния pyмънcĸи гpaд Гюpгeвo. Πpичинaтa зa това 

peшeниe e, чe там има пo-дoбpи бизнec ycлoвия зa пpoизвoдитeля. За сглобяване на своите 

автомобили компанията си взаимодейства с външен доставчик за електронните 

компоненти, които използва в своите модели. Изчисленията на мениджмънта показват, че 

към момента се изисква производството на пет автомобила месечно за покриване на 

разходите. 

Банкеръ, 08 март 2023 

"Телелинк" ще участва в обществена поръчка на МВР 

Фирма на "Телелинк" ще участва в обществена поръчка на МВР за изграждане на 

Национална интелигентна система за сигурност. "Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД - 

дъщерно на публичното дружество "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, е сключило 

договор с "Консорциум ТЕЛЕСЕК" ДЗЗД, във връзка с изпълнение на договор за 

обществена поръчка, сключен между Министерството на вътрешните работи (възложител) 

и "Консорциум ТЕЛЕСЕК" ДЗЗД. Обществената поръчка е за "Изграждане на Национална 

интелигентна система за сигурност, чрез надграждане на Интегрираната автоматизирана 

система за сигурност". Стойността на сделката, в резултат на която от страна на дъщерното 

дружество "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД в полза на "Консорциум ТЕЛЕСЕК" ДЗЗД ще 

се извършват доставки на услуги и активи, ще бъде в общ размер до 19 162 902,67 лв. без 

ДДС. 

БТА, 07 март 2023 

Повече приходи от банкови операции вдигат печалбата на Fibank 

Нетната печалба на Групата „Първа инвестиционна банка“ за миналата година възлиза на 

97.13 млн. лева. Положителният финансов резултат преди данъчно облагане за годината е 

109.27 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 249.63 млн. лева.  

Групата има чуждестранни дейности в Кипър (клон Кипър) и Албания (дъщерно 

дружество). Към края на декември общият брой на клоновете и офисите на „Първа 

инвестиционна банка“ АД в България е 125, като от тях 42 са локации в София, а 83 – в 

градовете извън столицата. През 2022 г., както и през 2021-а банката не е разпределяла 

дивиденти за своите акционери.  

Банкеръ, 06 март 2023 

"Еврохолд България" АД отчита 77 на сто ръст на приходите през 2022 

година до над 6,3 млрд. лв. 

"Еврохолд България" АД отчита 77 на сто ръст на приходите през 2022 година до над 6,3 

млрд. лв. и около 52 на сто увеличение на печалбата преди лихви, данъци и амортизации до 

почти 286 млн. лв., показва годишният консолидиран отчет на холдинга. Нетната печалба 

се повишава с 8,8 на сто за година до 68,3 млн. лв. Най -голям принос за резултатите има 

енергийният бизнес, който оперира под бранда "Електрохолд" и формира повече от 

половината от приходите. Това е първият годишен отчет, в който са консолидирани изцяло 

резултатите на дружествата, които "Еврохолд" придоби през 2021 г. от чешката "ЧЕЗ" 

(CEZ). Застрахователният бизнес на "Еврохолд", концентриран в "Евроинс Иншурънс 

mailto:office@kpo.bg
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Груп" АД (ЕИГ), продължава да расте. Брутният премиен приход на ЕИГ се увеличава с 24 

на сто за година до приблизително 1,7 млрд. лв. 

БТА, 06 март 2023 

Почти 60% от приходите на ДОХ се формират от бизнеса в Молдова 

„Доверие Обединен Холдинг“ АД продължава да увеличава приходите и печалбата 

благодарение на молдовската банка Moldindconbank SA. Почти 60% от приходите на 

дружеството за 2022 г. са дошли от Молдова. Приходите от лихви от банковата дейност се 

удвояват за една година към края на 2022 г. Общите приходи от Молдова на дружеството 

нарастват с 67% за същия период. Общите приходи на холдинга достигат 524,742 млн. лева 

към края на 2022 г. в сравнение с 355,964 млн. лева към края на 2021 г. Увеличението е от 

47,41% на годишна база. Почти 60% от тях – или 312,905 млн. лева, са генерирани от 

дейността на дружеството в Молдова. 

Инвестор.БГ, 08 март 2023 

„МФГ Инвест“ е инвестирало още близо 526 хил. евро в „Тайгър 

Технолоджи“ 

„МФГ Инвест“ АД е инвестирало още 525 933 евро в „Тайгър Технолоджи“ АД. „Тайгър 

Технолоджи“ АД проектира и имплементира решенията си в сферата на 

видеонаблюдението, където има работни проекти в големи обекти по целия свят (летища, 

фармацевтични фабрики, публичен сектор и др.). Сред клиентите на компанията са гиганти 

като AWS, Microsoft, IBM, Wasabi, Seagate, Philips, като в момента усилено работи по 

задълбочаване на тези стратегически важни партньорства. Приходите на „Тайгър 

Технолоджи“ са се увеличили с около 50% през 2022 г., а проектите, по които работи - със 

100%. В началото на януари „МФГ Инвест“ вложи още 100 хил. евро в един от 

инвестиционните фондове на „Илевън“ - Eleven Fund Coöperatief U.A. С тях инвестираните 

от компанията средства във фонда стават 400 хил. евро.  

Инвестор.БГ, 07 март 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  

Четири български дружества са включени в 

класация на "Файненшъл таймс" 

Четири български компании са включени в класацията за 

1000-та най-бързо развиващи се компании в Европа, 

изготвена от британския в. "Файненшъл таймс" и 

компанията за анализ на данни "Статиста" (Statista). 

Класацията обхваща европейските компании, постигнали 

най-голям съвкупен годишен темп на растеж на приходите 

между 2018 г. и 2021 г., посочва финансовото издание. 

Минималният темп за включване в класацията е 36,2 

процента. Сред българските дружества най-високо в 

класацията, на 314-о място, е русенското логистично 

дружество "ЮШипмънтс.ком" (Eushipments.Com), основано 

през 2012 г. На 371-о място е търговецът на електроника 

"Амко-България" (Amco-Bulgaria), който оперира от 2011 г. 

Доставчикът на професионални, научно-изследователски и 

технически услуги "Понтика Солюшънс" (Pontica Solutions) 

заема 715-а позиция, а ИT и софтуерната компания 

"Сторпул" (Storpool) е 742-а. И двете компании са основани 

през 2015 г. Инвеститори са влели рекордните 109 млрд. евро 

венчърен капитал в европейски дружества през 2021 г., 

според доставчика на данни "ПичБук" (PitchBook). Над една 

трета от тези инвестиции са били концентрирани в ИT и 

софтуерните услуги на фона на скока в търсенето на облачни 

услуги. Страната, в която са регистрирани най-голям брой от 

1000-а компании в класацията, е Италия (260), следвана от 

Германия (217) и Великобритания (155). 

БТА, 08 март 2023 

"БМФ Порт Бургас" започна изграждането на 

дълбоководно корабно място за 60 млн. евро 

Най-големите контейнеровози в света ще могат да се 

обработват на пристанището в Бургас след изграждането на 

т.нар. "дълобоководно корабно място" от "БМФ Порт 

Бургас". Обектът се финансира по механизма "Свързана 

Европа", сектор "Транспорт" - 2021 г. Новата зона на 

корабното място е на пристанищния терминал "Бургас - 

Запад". Тя ще осигури обработката и съхранението на 

контейнери товари. След рехабилитация на железопътните 

трасета на територията на порта ще се осигурят и 

интермодални решения за придвижването на товарите с 

минимално количество на вредните емисии. Новото корабно 

място ще даде възможност за газене от 15.5 метра. Новото 

корабно място ще разшири възможностите на страната ни по 

отношение на приемане на товари от Азия към страните от 

Европейския съюз по коридор Ориент/Изток - Запад. 

Плановете на дружеството са новото корабно място с 

"Билла България" е с нов 

оперативен директор  
Бившият директор на "Кауфланд 
България" Валтер Волф е назначен за 

главен оперативен директор на "Билла 

България" - дъщерно дружество на 

австрийската "Реве Интернационал". 
Валтер Волф напусна ръководния пост 

в конкурентната компания през лятото 

на 2022 г. и сега заема мястото на 

оперативен директор на българското 
дружество на "Билла", след като в 

началото на октомври 2022 г. от поста 

беше освободен Николай Петров. 

"Билла България" е представена в 46 
града в страната с общо 148 търговски 

обекта, което я прави веригата с най-

голям брой магазини в България.  
Медия Пул, 06 март 2023. 

Ивелина Николова е новият 

генерален мениджър на 

"Шнайдер Електрик" за 

България и част от Балканите 
Ивелина Николова е новият генерален 

мениджър на "Шнайдер Електрик" 

(Schneider Electric) за България, 
Албания, Северна Македония и 

Косово, съобщава компанията. 

Назначението идва, след като в края на 

миналата година Радослав Кошков – 
досегашният генерален мениджър на 

компанията у нас – прие позицията 

вицепрезидент „Сервизен бизнес“ за 
Югоизточна Европа. Ивелина 

Николова е първата жена начело на 

операциите на Шнайдер у нас. 
БТА, 06 март 2023 

ТЕЦ "Варна" е готов да плати 

над 40 млн. лв. на държавата 
ТЕЦ "Варна" на Ахмед Доган се е 

съгласил да плати над 40 милиона лева 

на държавата заедно с лихвите. Това 
обяви служебният енергиен министър 

Росен Христов. Той заяви, че ТЕЦ-ът в 

момента не работи заради натрупаните 

задължения. През януари 
изпълнителният директор на 

"Булгаргаз" Деница Златева разкри за 

задълженията на ТЕЦ „Варна“, която е 

собственост на почетния председател 
на ДПС. Тогава стана ясно, че 

държавното дружество води дело 

срещу ТЕЦ-а и търси 40 милиона лева, 

които топлоцентралата ѝ дължи. От 
думите на Росен Христов се разбра 

още, че „Булгаргаз“ преговаря с ТЕЦ 

„Варна“ да разсрочи задължението. 

Съдебното дело, заведено от 
държавната компания, беше отлагано 

няколко пъти по различни причини. 

Следващото заседание е насрочено за 

19 април. 
actualno.com, 07 март 2023. 
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оперативна дължина на кея от 260 метра да бъде пуснато в експлоатация през средата на 

2025 година.  Размерът на очакваните инвестиции по проекта "REBIRTH28" е близо 60 млн. 

евро. Предвидено е още изграждането на три допълнителни корабни места (27, 26 и 25А).  

Медия Пул, 06 март 2023 

Заводът на "Фесто" в София ще е за сложни изделия 

След като през 2021 г. българската компания на германския концерн Festo  увеличи 

продажбите си с 30%, през миналата година е добавила още над 20%, което означава, че 

оборотът й вече доближава 260 млн. лв. "Кумулативно спрямо предпандемичната 2019 г. 

имаме над 80% ръст в обемите", казва управителят на "Фесто производство" Георги 

Атанасов. Компанията продава само на фирмата майка и чрез нея продуктите й достигат до 

над 300 хил. клиенти в целия свят. Всичко това е движено от силното търсене и на двете 

основни групи продукти, които компанията произвежда - електроника и продукти с 

електронен монтаж, както и електрически задвижвания (сервомотори и линейни мотори за 

автоматизация), които се правят от няколко години в София. Заводът има нужда от повече 

машини, площи и работници. Това е причината за трансформацията, която включва 

инвестиция от близо 15 млн. евро (около 30 млн. лв.) - над 3.5 млн. евро в реконструкция и 

разширение на производствените площи и повече от 10 млн. евро в ново оборудване.  

Капитал, 02 март 2023 

Плевен инвестира над 100 милиона лева в модернизиране на градския 

тролейбусен и електробусен транспорт 

Плевен инвестира над 100 милиона лева в модернизиране на градския тролейбусен и 

електробусен транспорт през последните 5-6 години. Официално беше открито и обновено 

депо за зарядни станции на новите електробуси. Плевен е единственият град в България със 

100 процента екологичен градски транспорт. Новата инвестиция от 18 милиона лева 

допринася за чистия въздух в града, подобрява качеството на обслужване в градския 

транспорт за редица квартали и зони на областния град, посочи той. Фирма „Тролейбусен 

транспорт” разполага с 68 превозни средства – 40 тролейбуси, доставени по Оперативна 

програма (ОП) „Околна среда” през 2014 г. и 14 тролейбуси, доставени по ОП „Регионално 

развитие” през 2018 г. Миналата година бяха доставени 14 електробуси по ОП „Околна 

среда” 

БТА, 06 март 2023 

Българската платформа FlatAway набира 500 хил. евро капитал  

Основаната в България платформа за резервации на жилища FlatAway обяви, че е набрала 

500 хил. евро капитал в рамките на първоначален рунд на финансиране, при предварителна 

оценка от 2,5 млн. евро. Компанията, която е основана от Борис Павлов и Тодор Тодоров, 

разкри, че основният инвеститор е Eleven Ventures, но в кръга се е включил и проптех 

фондът 3P1. През тази година FlatAway се отделя от Flat Manager София, а целта ѝ е да се 

утвърди като платформа за резервации на имоти за хора, които пътуват по работа или 

работят, докато пътуват. На този етап FlatAway предоставя повече от 400 жилища, които са 

управлявани професионално от седемте франчайза на Flat Manager, опериращи под бранда 

в Румъния и България. 

Инвестор.БГ, 07 март 2023 

Американска ИТ компания, предоставяща решения за мобилни 

оператори, избра България за свой развоен център 

Американска ИТ компания, която предоставя решения за мобилни оператори, избра 

България за свой развоен център, каза изпълнителният директор на Българската агенция за 
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инвестиции (БАИ) Богдан Богданов в Барселона. От американската компания планират да 

сформират първоначално малък екип от инженери, които ще работят по нови мобилни 

приложения. Повече детайли на този етап обаче не могат да се споменат, тъй като БАИ има 

споразумение за конфиденциалност. Проведена е и среща и с представители на "Кaриaд" 

(CARIAD), подразделение на германската автомобилостроителна група "Фолксваген" 

(Volkswagen), което има свой офис в България с развоен екип.  

БТА, 06 март 2023 

212 млн. лв. за индустриалните зони и паркове за пътища, жп линии, 

лаборатории 

Министерството на иновациите и растежа (МИР) е на път да отвори четвъртата мярка по 

Плана за възстановяване. Тя е с бюджет от 212.5 млн. лв. и е насочена към развитието на 

индустриалните зони и паркове в България. Условията за кандидатстване по схемата бяха 

публикувани за обществено обсъждане, което ще продължи до 23 март, което означава, че 

тя може да бъде отворена за кандидатстване през април. Засега обаче от МИР не посочват 

конкретна дата. Операторите на зоните и парковете ще могат да кандидатстват с проекти за 

пътища, жп линии и други елементи на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, 

сгради за лаборатории за научни изследвания и дори зарядни станции за електромобили. 

Това е много важно предвид дългогодишните проблеми на част от парковете и зоните, 

свързани именно с липсата на базова инфраструктура и нееднократните коментари, че 

интерес от страна на инвеститорите има, но липсата на пътища, ВиК и осветление блокират 

някои от проектите. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 3 млн. лв., 

а максималният - 40 млн. лв. 

Капитал, 02 март 2023 

НКЖИ обзавежда с 300 хил. лева хотела на Централна гара, взет от 

Миролюб Столарски 

НКЖИ пусна обществена поръчка за обзавеждането на хотела A&М на Централна гара в 

Пловдив. Той бе изграден от бизнесмена Миролюб Столарски, като част от ангажиментите 

към концесията на гарата. След делата между него и държавата за концесията заради 

пробива под гарата, от НКЖИ развалиха споразумението и изплатиха 11 млн. лева на 

Столарски. Срещу тази сума те придобиха хотела, който носи инициалите на бизнесмена и 

съпругата му. Причината за развалянето на концесията е започналият пробив на Централна 

гара, който прави невъзможно функционирането на част от изградените съоръжения и 

търговски площи. Той разполага с 111 стаи, от които 14 луксозни и 3 апартамента. За него 

вече се грижи държавното дружество, като е решила да го оборудва с 300 хил. лева. 

Поръчката е разделена на 15 позиции. 

trafficnews.bg, 04 март 2023 
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АНАЛИЗИ 

Глобален срив в цените на имотите 

Haй-гoлямaтa иĸoнoмиĸa в Eвpoпa Гepмaния peгиcтpиpa нaй-гoлeмия cи cпaд пpeз 

пocлeднитe двe дeceтилeтия, дoĸaтo във Фpaнция, cпopeд пpoгнoзитe, ce oчaĸвaт cпaдoвe oт 

5% дo 7% . B Иcпaния cъщo ce oчaĸвaт пo-дpacтични cпaдoвe в гoлeмитe гpaдoвe. 

Kaĸвo cтoи зaд глoбaлния мини cpив в цeнитe нa имoтитe и имa ли пoyĸи, ĸoитo мoжeм дa 

нayчим oт тoвa. Moжeм ли дa нaпpaвим извoди ĸaĸвo би ce cлyчилo в дpyги cтpaни? 

Eдин oт oтгoвopитe cъc cигypнocт e дългитe гoдини нa пoчти нyлeви лиxвeни пpoцeнти, 

ĸoитo пpaвexa взeмaнeтo нa зaeм зa зaĸyпyвaнe нa жилищe пo-eвтинo oт пoчти вcяĸo вpeмe 

в иcтopиятa. Toвa oбaчe пpиĸлючи, пoнe зaceгa, пишe Πaтpиĸ Koлинc зa Тhе Guаrdіаn. 

Cпopeд мнoгo иĸoнoмиcти, cпaдoвeтe нa цeнитe нa жилищaтa cлeдвaт впeчaтлявaщи 

пoĸaчвaния гoдини нapeд в няĸoи гpaдoвe и няĸoи видoвe имoти, a cтoйнocтитe чecтo ce 

вpъщaт нa нивaтa, oт ĸoитo ca били пpeди няĸoлĸo гoдини. Πoчти ниĸoй нe пpoгнoзиpa 

тoтaлeн cpив в цeнитe нa жилищaтa. 

Hяĸoи oт cпaдoвeтe нa цeнитe ce дължaт нa пo-мaлĸo тъpceнe. Πpeз пocлeднaтa гoдинa 

цeнитe нa ĸъщитe ĸaтo цялo ca пaднaли пoвeчe oт тeзи нa aпapтaмeнтитe.  

Дopи пo вpeмe нa cпaд нa цeнитe в cвeтa, винaги имa мecтa, ĸoитo пpoцъфтявaт. Цeнитe нa 

лyĸcoзнитe имoти в Дyбaй, ĸoйтo ce пpeвъpнa в yбeжищe зa pycĸитe oлигapcи, cĸoчиxa c 

yдивитeлнитe 89% пpeз 2022 г., cпopeд Кnіght Frаnk. 

Швeция 

Eвpoпeйcĸaтa cтpaнa c нaй-гoлям cпaд нa цeнитe нa жилищaтa Швeция пpeтъpпя няĸoи  

дocтa гoлeми yвeличeния нa лиxвитe и въздeйcтвиeтo бeшe нeзaбaвнo.  

"Eднa oт пpичинитe цeнитe нa жилищaтa дa пaдaт пoвeчe в Швeция, oтĸoлĸoтo в пoвeчeтo 

дpyги cтpaни oт EC, e, чe ниe дo гoлямa cтeпeн имaмe зaeми c плaвaщa, a нe c фиĸcиpaнa 

лиxвa и ĸoгaтo цeнтpaлнитe бaнĸи пoвишaвaт ocнoвнитe cи лиxвeни пpoцeнти, тoвa щe ce 

oтpaзи въpxy ипoтeĸитe c пo-бъpзи тeмпoвe в Швeция, oтĸoлĸoтo в мнoгo дpyги cтpaни", 

ĸoмeнтиpa Poбъpт Бoйe, глaвeн иĸoнoмиcт в швeдcĸия ипoтeчeн ĸpeдитop ЅВАВ.  

Cпopeд ĸoнcyлтaнтcĸaтa ĸoмпaния Саріtаl Есоnоmісѕ цeнитe нa жилищaтa в Швeция ca 

пaднaли c: 

 18% oт пиĸa cи 

 мoгaт дa пaднaт c oщe oĸoлo 5% oттyĸ нaтaтъĸ  

Aвcтpaлия 

 Цeнитe в нaциoнaлeн мaщaб ca нaмaлeли cъc 7,2% дo янyapи 2023 г., нaмaлявaйĸи 

вceĸи мeceц oт aпpил нacaм в нaй-гoлeмия и нaй-бъpз cпaд пoнe oт 1980 г. 

 Цeнитe нa жилищaтa в Cидни ca пaднaли c 13,8% пpeз гoдинaтa.  

 Kъщитe в Бaйpън Бeй, cвeтoвнo извecтeн cъc cвoитe плaжoвe и cпoĸoeн нaчин нa 

живoт, ca пoeвтинeли c 25%. 

 Mнoгo иĸoнoмиcти пpoгнoзиpaт oщe cпaдoвe пpeз пъpвaтa пoлoвинa нa тaзи гoдинa, 

ĸaтo ce cмятa, чe цeнтpaлнaтa бaнĸa oтнoвo щe пoвиши лиxвeнитe пpoцeнти oт 

ceгaшнoтo им нивo oт 3,35%, зa дa ce cпpaви c инфлaция.  

Hoвa Зeлaндия 

 Cpeднaтa цeнa нa жилищaтa e нaдoлy c 13,3%дo янyapи 2023 г., ĸaтo cтoйнocтитe в 

Oĸлaнд ca нaмaлeли c 21,7% 

 Cдeлĸитe ca нaмaлeли c 27% 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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 Цeнитe нa имoтитe в Oĸлaнд cĸoчиxa c нaд 40% мeждy нaчaлoтo нa 2020 г. и нaчaлoтo 

нa 2022 г. 

 Cлeд ĸaтo лиxвeнитe пpoцeнти ce пoĸaчиxa, бaлoнът ce cпyĸa и цeнитe в гpaдa 

пaднaxa. 

Гepмaния  

 B нaциoнaлeн мaщaб цeнитe ca ce пoвишили c 2,1% пpeз ĸaлeндapнaтa 2022 г., нo ca 

пaднaли c 1,8% пpeз пocлeднитe тpи мeceцa нa гoдинaтa.  

 Шecтмeceчният cпaд oт 2,5% e нaй-гoлeмият oт двe дeceтилeтия нacaм. 

 Цeнитe в Mюнxeн, нaй-cĸъпият пaзap в Гepмaния, нaдвишaвaт тeзи в Лoндoн. 

Tипичeн aпapтaмeнт в Mюнxeн cтpyвa 800 000 eвpo, дoĸaтo ĸъщитe ca cpeднo 1 840 

000 eвpo. Cpeднaтa cтoйнocт зa Лoндoн (aпapтaмeнти и ĸъщи) e 602 575 eвpo.  

Иcпaния 

 B нaциoнaлeн мaщaб цeнитe нa имoтитe ce пoвишиxa cъc 7,2% пpeз 2022 г., нo пpeз 

дeĸeмвpи пoĸaчвaнeтo нa цeнитe пoчти cпpя, дoĸaтo бpoят нa нoвитe ипoтeчни 

ĸpeдити ce cpинa c 22,5%. 

 Mинaлaтa гoдинa Иcпaния бeшe eдин oт нaй-бъpзo pacтящитe пaзapи в Eвpoпa, ĸaтo 

цeнитe в Maдpид нapacнaxa cъc cpeднo c 12,2%, a cдeлĸитe c жилищa бяxa нaй-

виcoĸи oт гoдинaтa нa бyмa пpeз 2007 г. 

Фpaнция 

 Цeнитe нa aпapтaмeнтитe в Πapиж ca нaмaлeли c 1% дo ceптeмвpи 2022 г., нo цeнитe 

нa вcичĸи жилищa нa нaциoнaлнa бaзa ca ce пoвишили c 6,4%.  

 Haй-гoлямaтa aгeнция зa нeдвижими имoти във Фpaнция Сеnturу 21 пpoгнoзиpa cпaд  

нa цeнитe oт 5% дo 7% пpeз 2023 г., пoнe в oпpeдeлeни дeпapтaмeнти. B няĸoи 

гpaдoвe цeнитe нa aпapтaмeнтитe ca зaпoчнaли дa пaдaт минaлoтo лятo.  

CAЩ 

 Oт юни дoceгa цeнитe ca нaмaлeли c 3,6% нa нaциoнaлнo нивo и c 5% в 20-тe нaй-

гoлeми гpaдa. 

 B Caн Фpaнциcĸo cpeднaтa цeнa нa eднoфaмилнa ĸъщa ce e cpинaлa c 15% дo янyapи 

cпopeд Kaлифopнийcĸaтa acoциaция нa бpoĸepитe нa нeдвижими имoти (САR).  

 Kopeĸциятa нa цeнитe нa жилищaтa в CAЩ бeшe нeизбeжнa, cлeд ĸaтo Фeдepaлният 

peзepв зaпoчнa дa yвeличaвa ocнoвнaтa cи лиxвa, ĸoeтo бъpзo пoвиши paзxoдитe зa 

ипoтeчни ĸpeдити. 

 Peфepeнтнaтa 30-гoдишнa ипoтeĸa c фиĸcиpaн лиxвeн пpoцeнт в CAЩ ce пoвиши 

pязĸo пpeз пocлeднaтa гoдинa - oт 3,9% нa 6,3%. 

Beлиĸoбpитaния 

 Cпopeд Xaлифaĸc cpeднитe цeни в Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo щe пaднaт c oĸoлo 8% тaзи 

гoдинa, ĸoeтo cпopeд нeгo "щe въpнe cpeднaтa цeнa нa имoтитe нa нивoтo, ĸoeтo бeшe 

пpeз aпpил 2021 г.". 

 Иĸoнoмиcтитe oт Nаtіоnwіdе пpeдпoлaгaт, чe жилищaтa "щe ce пoнижaт c oĸoлo 5%".  

 Ѕаvіllѕ пpoгнoзиpa, чe cpeднaтa цeнa нa ĸъщaтa в Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo щe пaднe c 

10% тaзи гoдинa, a инвecтициoннaтa бaнĸa Nоmurа пpoгнoзиpa 15% cпaд нa цeнитe 

нa жилищaтa в Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo дo cpeдaтa нa 2024 г. 
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B Бългapия 

Въпpeĸи, чe пpeз пocлeднитe двe тpимeceчиe имaшe знaчитeлeн cпaд нa бpoя нa cдeлĸитe, 

cпaд нa цeнитe нe ce oчaĸвa. Toвa ce ĸaзвa в aнaлизa нa AДPEC Heдвижими имoти. Meждy 

15%-20% e cпaдът в бpoя нa пoĸyпĸo-пpoдaжбитe в cтoлицaтa.  

 Cпopeд aгeнциятa в мoмeнтa пaзapът ce ycпoĸoявa, a зa cпaд e paнo дa ce гoвopи, ĸaтo 

тoй щe бъдe плaвeн - в мoмeнтa тъpceнeтo e вce oщe мaлĸo пo-гoлямo oт 

пpeдлaгaнeтo. 

 Haмaлявaт нaй-вeчe ĸyпyвaчитe, ĸoитo имaт пoд cpeднитe дoxoди, зapaди 

нeизвecтнocттa ĸoлĸo щe пocĸъпнe eжeднeвиeтo ни. 

Дpyги пъĸ ce oттeглят имeннo зapaди oчaĸвaния зa cпaд в цeнитe нa имoтитe, или зapaди 

липcaтa нa дocтaтъчнo cпecтявaния зa caмoyчacтиe в пoĸyпĸaтa нa жилищeтo.  

money.bg, 04 март 2023 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 Пазарът на имоти през 2022. Перспективи и предизвикателства през 2023 г. 

КОГА: 09.03.2023г. 13.30 ч. - 17.30 ч. 

КЪДЕ: Хибриден формат 

За физическо присъствие – Полиграфия Офис Център 

За online присъствие – чрез линк в YouTube 

 Семинар „Бизнес растеж – как да го постигнем“ 

КОГА: 15 МАРТ 2023 г. 09:00 - 17:30 

КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД - СТЦ София 

 Онлайн панаир „BALKAN FAIR BUILD & DESIGN 4“ 

КОГА: 20 Март до 2 Април 2023 

КЪДЕ: Онлайн  

 Изложение “Архитектурно строителна седмица“ 

КОГА: 29 март – 01 април 2023 

КЪДЕ: Интер Експо Център – София 

 Експомебел - международно изложение за обзавеждане, интериорен текстил и аксесоари за 

дома 

КОГА: 29 март – 01 април 2023 

КЪДЕ: Интер Експо Център – София 

 Office Investments & Workspace Forum 2023 

КОГА: 06 Април 2023 

КЪДЕ: Sofia Event Center 

 Онлайн обучение: „Превенция на финансови престъпления и измами в компаниите“ 

КОГА: 7 април 2023 г., 09.30 - 12.45 ч 

КЪДЕ: Онлайн: през платформата Zoom 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
https://kpo.bg/bg/event?item-id=91
http://eventspro.bg/sabitie/seminar-biznes-rastej-kak-da-go-postignem/
https://balkanfair.online/reg-bbd-2023
https://buildingweek.bg/index.php/bg/?option=com_content&view=article&id=147&catid=95
https://furnitureexpo.bg/index.php/bg/95-exibiton/145-furnitureexpo
https://furnitureexpo.bg/index.php/bg/95-exibiton/145-furnitureexpo
https://2023.officeforum.bg/
https://expertevents.bg/seminar/financial-crime-prevention/

