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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 По данни на НСИ към 31.12.2018 г. шестте града с 

население над 120 хил. жители са: София, Пловдив, Варна, 

Бургас, Русе и Стара Загора    

3 Предварителни данни    

4 От началото на 2017 г. беше сменена базисната година за 

ИЦЖ и всички индекси се изчисляват при база 2015 г. Може 

да има различия с ИЦЖ при базисна година 2010 г. 

5 Не се включват продажби в курортни комплекси 

 Източник: НСИ 
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Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 

Електронно седмично издание на 

Камарата на професионалните оценители 

 

 

20 февруари 2020 г. 

Брой 7 (394), Година 9 

 Корпоративни новини 

 Икономически новини 

 Борсови новини 

 Инвестиции 

 Анализи 

 Предстоящи събития 

 

КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ 

“Енерго-Про” слива две свои компании  

“Енерго-Про Варна” ЕАД осъществи вливане на “Енерго-

Про Енергийни услуги” ЕООД в “Енерго-Про Трейдинг” 

ЕАД. С извършената промяна се обединяват дейностите по 

международна търговия с електрическа енергия и доставка 

на ток до крайни клиенти с цел постигане на по-голяма 

бизнес и оперативна синергия, съобщиха от компанията. 

Новата компания ще допринесе за по-активно присъствие 

на бранда “Енерго-Про” на енергийните пазари в рамките 

на ЕС, както и предлагане на по-атрактивни условия за 

клиентите на свободния пазар. Сливането се осъществява 

след одобрението на КЕВР и КЗК. За клиентите и 

партньорите на дружествата няма да има промяна в 

условията по действащите договори. Новосформираното 

дружество ще работи под бранда “Енерго-Про Енергийни 

услуги” и ще засили търговското присъствие на групата в 

България и региона.  

24 часа, 19 февруари 2020 

Хотелиер от Сандански взе имотите на 

„Ален мак” 

Земята и сградите на "Ален мак" имат нов собственик. 

Някогашният козметичен гигант бе обявен в 

несъстоятелност още през 2010 година и с имуществото му 

се разпорежда синдик. Имотите на фалиралия "Ален мак" 

вече са собственост на регистрирано в Благоевградско 

дружество - „Гиза 2008” ЕООД. То притежава и акциите 

на „Ален мак пропъртис” АД с адрес на управление в 

Сандански. Последното е създадено на 13 юни 2018 

година с капитал 4,2 млн. лева малко преди сделката за 

"Ален мак". В борда му влизат Илия Пасков, синът му 

Юлиян Пасков и Росен Перинаров. Илия Пасков е 

известен хотелиер в Сандански. Държи СПА хотел „Свети 

Никола”. По неофициална информация инвеститорът ще 

предприеме голям ремонт и преустройство на сградата и 

тя вероятно ще стане бизнес център. И в момента там се 

отдават площи под наем. От рекламно пано на 

емблематичната сграда на ул. "Васил Левски" 148 става 

ясно, че има свободни 12 000 кв.м, а квадратът се отдава за 

3 евро на месец.  

Марица, 18 февруари 2020 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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НЕК още бави документите за лиценза на АЕЦ "Белене" 

Националната електрическа компания (НЕК) все още не е внесла нужната документация за 

проекта "АЕЦ "Белене" в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Без тези документи не може да 

започне процедурата по лицензиране на бъдещата централа. От НЕК се чака анализ на 

безопасността на АЕЦ "Белене" след новите изисквания за безопасност в сектора, продиктувани от 

аварията във "Фукушима". Засега АЯР не може да се ангажира със срок за издаване на лицензията. 

На пресконференция през януари директорът на агенцията Лъчезар Костов призна, че за 

обработката и одобряването на документацията ще бъдат нужни няколко месеца. Това на практика 

означава, че забавяне ще има не само по процедурата за избор на стратегически изпълнител, която 

по първоначалните заявки на енергийния министър Теменужка Петкова трябваше вече да е 

приключила, но и при лиценза на централата. 

Капитал, 17 февруари 2020 

НАП запорира акциите на Божков в лотарийните фирми  

Националната агенция по приходите e запорирала мажоритарните пакети в "Ню геймс" и 

"Евробет", собственост на задържания в Обединените арабски емирства хазартен бос Васил 

Божков, съобщава "Капитал". Справка на изданието по партиди на компании на Божков в 

Търговския регистър показва, че на 6 февруари данъчните са наложили запори върху дялове на 

поне две негови компании, чрез които се държат контролните пакети в "Ню геймс" (организаторът 

на "Национална лотария"), "Евробет" (което притежава конкурентната "Лотария България" и 

предлага онлайн числови игри), а също и дружеството - собственик на самолета на Божков. 

Основанието е "предполагаеми публични вземания". Това би трябвало да означава, че при 

проверка или ревизия НАП е открила потенциални данъчни нарушения, за които тепърва ще 

издава акт, а предварителната обезпечителна мярка има за цел да се запази имуществото, което 

евентуално би могло да бъде използвано, за да се погаси задължението към държавата. Едната от 

компаниите, където данъчните са видели проблем, е "Вабо 2012" с едноличен собственик е Васил 

Божков. Именно тази компания притежава контролния дял в бизнеса с талоните "Национална 

лотария". Конкретно "Вабо 2012" е собственик на 51% от "Лотария БГ" (освен него 44% има 

дружество на братята Димитър и Милен Ганеви и 5% дружество на Георги Попов), а "Лотария БГ" 

на свой ред е собственик на "Ню геймс", което притежава лиценза за моментната лотария. 

Капитал, 13 февруари 2020 

 „Доверие“ вече с пълен контрол над Moldindconbank  

„Доверие Инвест“ ЕАД вече има пълен контрол над Moldindconbank, след като със свое решение 

от 10 февруари 2020 г. Молдовската централна банка е решила единодушно да преустанови 

надзорния режим, осъществяван над BC „Moldindconbank” S.A, съобщи „Доверие обединен 

холдинг“ АД. Дружеството е собственик на „Доверие инвест“ ЕАД. Одобрен е Управителен съвет 

на BC „Moldindconbank” S.A. с членове Николай Борисов Борисов – председател; Victor Cibotaru – 

първи зам. – председател и Пенка Петкова Кратунова – зам. –председател. Важното е, че 

сегашният изпълнителен директор Виктор Чиботару остава в управлението, като така се осигурява 

приемственост. Досега той беше председател на Управителния съвет на молдовската банка. 

Чиботару е молдовски гражданин. Завършил е висшето си образование в Държавния университет 

на Молдова, специалност „Икономика“. Той е експерт с повече от 30 години опит във финансовия 

и банков сектор на Република Молдова. Заемал е различни ръководни позиции в B.C. 

Moldindconbank S.A., като в периода от 2016 г. до настоящия момент е бил последователно 

заместник-председател, първи заместник-председател и председател на Управителния съвет на 

банката. От 2006 до 2009 г. е бил първи заместник-гуверньор на Националната банка на Молдова.  

investor.bg, 13 февруари 2020 
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ 

Безработицата в България нарасна с 0.4 

пр.п. на месечна база до 6.3% в края на 

януари 
Регистрираната безработица в България се увеличи до 

6.3% в края на януари от 5.9% в края на декември, 

показаха данни на Агенция по заетостта. На годишна база, 

коефициентът на регистрирана безработица намалява с 0.1 

процентни пункта (пр.п.), се казва в съобщение на 

агенцията. В края на януари броят на регистрираните 

безработни лица е 205 324. Общо 16 008 безработни 

намериха работа с помощта на бюрата по труда в цялата 

страна миналия месец. Регистрираните свободни работни 

места в България през януари са 14 473, повечето от тях в 

преработващата промишленост – 31.9% от общия брой. 

SeeNews, 18 февруари 2020 

НСИ отчита ръст от 13,7% на доходите на 

българите в края на 2019 г. 
Общите доходи на българските домакинства се увеличават 

на годишна база през последното тримесечие на 2019 г. с 

малко по-силно темпо, отколкото потребителските 

разходи, показва проучване на Националния 

статистически институт (НСИ). Общият доход средно на 

лице от домакинство нараства през периода октомври - 

декември 2019 година с 13,7% спрямо същото тримесечие 

на 2018 г., достигайки 1770 лева, като в същото време 

общите разходи се увеличават с 10,7% до 1670 лева. Най-

висок относителен дял през четвъртото тримесечие на 

изминалата година имат доходите от работна заплата 

(56,2%), следвани от доходите от пенсии (27,3%) и тези от 

самостоятелна заетост (6,4%). Най-голям относителен дял 

през четвъртото тримесечие на миналата година заемат 

разходите за храна (29,7%), следвани от тези за жилище 

(17,2%), за данъци и социални осигуровки (12,9%) и за 

транспорт и съобщения (11,5%). 

БНР, 18 февруари 2020 

Зимната икономическа прогноза на ЕС за 

България намали прогнозата за растежа до 

2020 г. на 2.9% 
Очаква се растежът на реалния БВП на България да се 

„забави значително“ през 2020 г., достигайки 2.9%, според 

зимната икономическа прогноза на Европейската комисия. 

Новата оценка на растежа на Комисията е малко по-ниска 

от трите процента растеж, който предвиждаше към 

ноември 2019 г. Прогнозата за растеж за 2021 г. е 3.1%. 

Основната причина за забавянето е по-слабият растеж на 

вътрешното търсене, заяви Комисията. „Въпреки че се 

очаква частното потребление да остане основен двигател 

за растеж, неговият принос за икономическата експанзия 

19.02.2020 

1 EUR = 1.95583 BGN 

1 USD = 1.80827 BGN 

1 GBP = 2.35685 BGN 

Икономически показатели 

USD/BGN 

 
Централен курс на БНБ 

ОЛП: 0.00% от 01.02.2020  

 

ПЧИ: 36.7 млн. EUR, ное 2019 

 

Кредити на нефин. предприятия, 

домакинства и НТООД към дек 2019, 

% промяна на годишна база 

 

 

Безработица: 6.3%, яну 2020 
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се очаква да намалее на фона на по-ниския растеж на заетостта. Инвестициите едва ли ще 

компенсират по-бавния растеж на потреблението през 2020 г. и се очаква да нараснат едва през 

2021 г., заедно с малко по-силен растеж на износа“, се казва в зимната прогноза. Но скорошното 

възстановяване на потребителските настроения може да доведе до по-добро от очакваното частно 

потребление. Като цяло европейската икономика остана на пътя на стабилен и умерен растеж. 

През следващите две години годишният растеж на БВП в еврозоната се очаква да се успокои на 

1.2%, както през 2019 г., докато икономиката на ЕС като цяло се очаква да нарасне с 1.4%. Тези 

прогнози за 2020 г. и 2021 г. са непроменени в сравнение с есенната прогноза. 

Sofia Globe, 14 февруари 2020 

Годишната инфлация в България достигна нов седемгодишен връх от 

4.2% през януари 
Годишният индекс на потребителските цени в България регистрира инфлация от 4.2% през януари, 

показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е най-голямото нарастване 

на потребителските цени на годишна база от януари 2013 г., когато цифрата беше 4,4%, 

надхвърляйки годишната инфлация от 3,8 на сто през декември. Месечната инфлация на 

потребителските цени през януари беше 0,9 на сто. Това е десетият път, когато стойността на 

месечния индекс на потребителските цени показва увеличение през предходните 12 месеца, като 

дефлация беше регистрирана през юни и септември 2019 г. Цените на храните са с 2,6% по-високи 

в сравнение с декември, докато цените на нехранителните стоки спаднаха с 0,3% и цените на 

услугите се повишиха с 0,7 на сто. В сравнение с януари 2019 г. цените на храните са по-високи 

със 7.8%, докато цените на нехранителните стоки и услугите се повишават съответно с 1.9% и 

2.4%. Хармонизираният ИПЦ, изчислена от НСИ за сравнение с данните на Европейския съюз, 

регистрира 0,5% инфлация през януари, докато годишният хармонизиран индекс на потребителски 

цени е с 3,4% по-голям. 

Sofia Globe, 14 февруари 2020 

България регистрира 0,7% икономически растеж през Q4 2019 - 

експресна оценка 
Икономиката на България отбеляза 0.7% ръст през четвъртото тримесечие на 2019 г., заяви 

Националният статистически институт (НСИ) в експресна оценка. В реално изражение брутният 

вътрешен продукт (БВП) в България през последните три месеца на миналата година е 32.,37 

милиарда лева, или 16.55 милиарда евро. На годишна база икономическият растеж през 

четвъртото тримесечие е 3.5 на сто. НСИ трябва да обяви предварителни данни за растеж за 

четвъртото тримесечие и за цялата година на 5 март. Сезонно коригираните данни от експресната 

оценка показаха увеличение с 0,6% на вътрешното потребление през четвъртото тримесечие (с 5% 

на годишна база), заедно с 2.1% спад в брутното формиране на основен капитал (който е спаднал с 

1.2% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г.). Износът нарасна с 0,1% през четвъртото 

тримесечие, но е с 1,5% по-нисък в сравнение със същия период на 2018 г.), докато вносът е с един 

процент по-нисък в сравнение с предходното тримесечие (и с 2,7% по-нисък на годишна база), 

което доведе в търговски излишък от 686,9 милиона лева или 2,1 на сто от БВП. 

Sofia Globe, 14 февруари 2020 

Средният осигурителен доход за декември 2019 г. е 1063 лв.  
Размерът на средния осигурителен доход за страната за декември 2019 година е 1063,32 лв., 

съобщават от Националния осигурителен институт. Повишението на показателя за последния 

месец на годината е съществено, след като през ноември 2019 г. беше 1015,82 лв. Средният 

осигурителен доход надхвърли 1000 лева през октомври миналата година. Средномесечният 

осигурителен доход за страната за периода от 01 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. е 986,52 лв. 

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при 

изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2020 г., съгласно Кодекса за 

социално осигуряване. 

investor.bg, 13 февруари 2020 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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10 000 са безработните под 25 години 
Увеличение на безработните млади хора у нас на възраст до 24 години отчитат от Агенция по 

заетостта. Това става ясно от статистическите данни на Агенцията за месец декември 2019 спрямо 

месец януари 2020. Общо регистрираните безработни млади мъже и жени през последния месец на 

2019 са били 9329, с близо 500 по – малко спрямо тези през януари 2020 – когато са се увеличили 

до 9759. Нарастването е характерно за този период на годината, разясняват от агенцията. 

Аналогични са данните през последните две години, през януари спрямо декември. Според 

данните на Агенцията по заетостта най – много и за двата отчетни периода са безработните без 

специалност и професия - през декември миналата година са били 5996 човека, а в началото на 

тази 6375. Според тези данни преобладаващите безработни са нито образовани, нито 

квалифицирани. Останалата част пък са младежи намиращи затруднения да си намерят работа в 

областите на услугите, транспорта и правото. Във всички области на страната има безработни в 

сферата на образованието, икономиката и правото, сочат още статистическите данни на АЗ. 

Оказва се, че има млади мъже и жени затруднени да си намерят работа в цялата страна и в сферата 

на техниката и технологиите. 

Монитор, 12 февруари 2020 

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

безалкохолни напитки", по Общо активи за 2018 г. 

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com 

No Предприятие Град 

Общо активи  
(хил. лв.) 

2017 2018 

1 Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД София 259 698 266 424 

2 Нова Трейд ЕООД Съединение - Пд 79 720 81 242 

3 Девин ЕАД Девин 56 919 62 784 

4 Бутилираща компания-Горна баня ООД София 31 199 32 720 

5 Куадрант Бевъриджис АД Лозен - СГ 36 887 26 550 

6 Булминвекс ГБ ЕООД София 10 586 12 127 

7 Парти дринкс ЕООД Йоаким-Груево 11 499 10 872 

8 Балдаран спринг АД София 8 863 9 365 

9 Аспазия - 92 ООД София 8 404 7 965 

10 Минерална вода - КОМ ЕАД София 6 609 7 009 

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

 

SIN Cars иска да набере 6 млн. лв. от 

излизането си на БФБ 
SIN Cars смята да набере до 6 млн. лв. от капиталовия 

пазар. Средствата ще бъдат използвани за машини и 

роботи, които да направят ефективно производството на 

компоненти. Това заяви Росен Даскалов, основател на SIN 

Cars, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо 

Николов. Припомняме, че компанията обяви излизането си 

на борсата в края на октомври миналата година. В интервю 

за Bloomberg тогава Даскалов посочи, че компанията иска 

да набере 20 млн. лева от първично публично предлагане 

(IPO) на Българската фондова борса (БФБ) следващата 

година. 

investor.bg, 19 февруари 20020 

SOFIX стартира годината на "куц крак" 
Индексът на сините чипове SOFIX стартира годината на 

"куц крак". От началото на 2020-та до момента, индексът 

на сините чипове е загубил малко над 3%, което отново го 

нарежда сред най-зле представящите се индекси в света, 

където бяхме свикнали да го гледаме почти през цялата 

изминалата година. По-точно, родният бенчмарк е на 

шесто място по загуба от началото на годината след 

индексите на Аржентина, Индонезия, Филипините, 

Тайланд и Виетнам, повечето от които пазари си имат 

специфични проблеми свързани с коронавируса. На пръв 

поглед няма някакви съществени фундаментални причини 

за загубите на родния индекс. Неконсолидираните 

резултати за последното тримесечие на миналата година 

излязоха противоречиви, но относително добри. По-голяма 

яснота се очаква да се внесе в края на този месец с 

изнасянето на консолидираните отчети. По отношение на 

приходите, ситуацията, дори на неконсолидирана основа, 

бе доста обнадеждаваща. Средните приходи на 

компонентите на индекса през четвъртото тримесечие 

нарастват с над 25%, което е повече от отлично. За сметка 

на това средната печалба на компонентите на SOFIX се 

понижава с 3%. Едва ли обаче, тези резултати са 

предизвикали разпродажбите. Много по логично изглежда, 

спадът да се предопределя от излизането на големи играчи 

от пазара ни, следствие на страховете от случващото се в световен план и на международните 

пазари (за които едва ли може да се съди, ако погледнем международните пазари и върховите 

стойности на много от тях). 

infostock.bg, 19 февруари 20020 

 

** 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.  

БФБ-София  

Седмичен оборот  

03 - 07 февруари 2020 г. 

Пазар Оборот (лв.) 

Основен пазар 

Premium 323 656.51 

Standard 1 087 521.04 

АДСИЦ 818 588.01 

Регулиран пазар -

общо 
3 976 291.10 

 

BGREIT: 17.01.2020 – 18.02.2020 

 

BGBX40: 17.01.2020 – 18.02.2020 

 

SOFIX: 17.01.2020 – 18.02.2020 
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ИНВЕСТИЦИИ 

Прокопани са първите 400 м от тунела 

„Железница“ на автомагистрала 

„Струма“ 

Прокопани са първите 400 м от тунела „Железница“ 

на автомагистрала „Струма“. Строителните 

дейности на съоръжението започнаха през октомври 

2019 г. и на обекта се работи едновременно в двете 

тръби. От южната страна на тунела са прокопани 

275 м, а от северната – 125 м, съобщиха от АПИ. 

Тунелът ще е с дължина около 2 км, с две отделни 

тръби в посока и ще бъде най-дългият пътен тунел у 

нас. Към него са включени два обслужващи пътя от 

двете страни на съоръжението и хеликоптерна 

площадка. Тунелът се изгражда по нов австрийски 

метод - прокопават се около 1,5-2 м във всяка тръба 

на денонощие и веднага след това се прави 

първичната облицовка на съоръжението с крепежни 

елементи и армиран пръскан бетон и анкери. 

Тунелът ще бъде с всички необходими системи за 

енергоефективно осветление, вентилация, 

видеонаблюдение, пожароизвестяване, 

интелигентна система за управление на трафика, 

аварийни SOS кабини, аудио и радио оповестяване, 

електронна система за контрол на достъпа и т. н. На 

обекта се работи денонощно, без почивен ден. 

Целта е завършването му до януари 2022 г. 

investor.bg, 18 февруари 2020 

"Дриймс транс" изгражда логистичен 

парк за 25 млн. лв. 

"Дриймс транс" започна строителството на 

логистичен парк в индустриалната зона в 

Божурище. Проектът е на стойност 25 млн. лв. и ще 

бъде завършен до средата на следващата година. 

"ДТ логистичен парк" ще включва голяма складова 

част и други сгради с общата разгъната застроена 

площ от малко над 35 хил. кв.м. Интересна 

подробност е, че проектът ще бъде въглеродно 

неутрален. Паркът се подготвя от 2016 г., когато 

"Дриймс транс" получи сертификат за инвеститор 

клас А и купи 55 дка земя в държавната 

индустриална зона. Комплексът ще разполага с 25 

хил. кв. м складови площи и 40 хил. палетоместа. В 

него ще има също сервиз за камиони, който ще 

предлага годишни технически прегледи и заверка на 

тахографи, както и автомивка. 

Капитал, 19 февруари 2020 

Община Русе даде предварително 

съгласие за продажба на летището 

край града 

Общинският съвет в Русе е дал 

предварително съгласие община Русе 

да продаде без търг или конкурс три 

имота - общинска собственост, които 

са част от летището край града в село 

Щръклево, община Иваново, става 

ясно от сайта на Общинския съвет. 

Купувач е фирмата "Еонметалл 

България" ООД, в която основният 

капитал е малайзийски. 

Банкеръ, 19 февруари 2020 

София Тех Парк отваря коуъркинг 

пространство с 35 работни места 

София Тех Парк създава свое 

коуъркинг пространство – Groworking 

Space, което цели да стане 

притегателно място за хора с 

иновативни идеи в сферата на науката. 

То ще отвори официално врати идния 

петък, на 21 февруари, и като начало 

ще предложи 35 работни места. 

Пространството е достъпно за 

предприемачи, студенти, ученици и 

хора, чиито проекти са все още само 

на ниво идея. 

economic.bg, 17 февруари 2020 

Стартира строителството на 

участъка от ГКПП "Калотина" до 

Драгоман Стартира изграждането на 

участък от бъдещата автомагистрала 

„Европа“ между ГКПП „Калотина“ и 

Драгоман. Строителството на 14,5-

километровата отсечка се финансира 

със средства от Механизма за 

свързване на Европа на Европейския 

съюз и републиканския бюджет. 

Стойността на инвестицията е за близо 

165 млн. лв. Срокът за изпълнение е 

януари 2022 г., съобщиха от 

пресцентъра на АПИ. Началото на 

участъка е след ГКПП „Калотина“ при 

1-ви км и завършва непосредствено 

след Драгоман при 15-ти км. 

24 часа, 14 февруари 2020 

 

mailto:office@kpo.bg
http://kpo.bg/
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"Индустриален холдинг България" модернизира пристанищата си 

"Индустриален холдинг България" АД обяви амбициозни планове за развитие през тази година. А 

главният изпълнителен директор Данета Желева представи проектите, по които се работи - два от 

тях са свързани с пристанищната дейност. Третият е за изграждането на фотоволтаична централа в 

"ЗММ Сливен" АД. Според данните от неконсолидирания финансов отчет за четвъртото 

тримесечие на миналата година компанията завършва периода с печалба от 12.05 млн. лева, която 

тя расте над два пъти. Най-висок дял в приходите имат паричните постъпления от дивиденти от 

дъщерни дружества. Състоянието на световната икономика и търсенето на суровини обуславят 

развитието на търговията и от всички отрасли от инвестиционния портфейл на холдинга най-

силно е влиянието им върху шипинг индустрията. Напрежение върху фрахтовия пазар (на морски 

превози) и натиск върху навлата оказват редица разнопосочни фактори, като цикличност на 

шипинг индустрията, броят на корабите в строеж и влизането им в експлоатация и състоянието на 

пазара за рязане на кораби. Пристанищата "КРЗ Порт Бургас" и "Одесос ПБМ" са с регионално 

значение, като тяхната натовареност отразява нивото на конкурентоспособност и икономическото 

състояние на Югоизточния и Североизточен райони на България, в частност отраслите 

строителство, селско стопанство, добив на инертни материали и инфраструктурни проекти. 

Дейността им е зависима от сезонността на някои видове товари. 

Банкеръ, 17 февруари 2020 

Компанията за авиософтуер ATPCO отваря офис в България  

Софтуерната компания ATPCO, която е собственост на някои от най-големите авиолинии в света, 

ще отвори офис в София. Той ще бъде единственият за компанията в Европейския съюз. Досега 

тази роля се изпълняваше от офиса на фирмата в Лондон. ATPCO разработва софтуер за 

формиране на цените на билетите и търговията с тях, както и различни корпоративни инструменти 

за авиоиндустрията. В София ATPCO ще започне с екип от петима души, които ще нараснат до 15 

през тази година. Българският екип ще работи конкретно по системата Next Generation Storefront 

(NGS), "новият стандарт на фирмата, който позволява по-добро представяне, сортиране и търсене 

на продуктите на авиолиниите от страна на потребители". ATPCO работи с около 430 авиолинии 

по целия свят и доставя 99% от ценовите данни в индустрията. Компанията е собственост на общо 

15 от най-големите превозвачи в света, сред които Air Canada, Air France, British Airways, American 

Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Delta Air, Lufthansa и United Airlines.  

Капитал, 14 февруари 2020 

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

Лошо управляван сектор 

Трусовете в енергийния сектор в България продължават и в началото на 2020 г. 

Трусовете в енергийния сектор в България продължават и в началото на 2020 г. А слушайки 

цялото говорене и действия на хората, отговорни за развитието на сектора, изглежда, че решения 

за пазара на електроенергия в страната няма, или по-скоро те не могат да ги намерят. Цените на 

борсата отново са рекордни, а в някои дни разликите между стойността у нас и в останалите 

държави от ЕС, с които българската индустрия е в пряка конкуренция, са фрапантни, меко казано. 

Работодателите в енергоемките индустрии, които нямат особен избор освен да купуват скъпата 

електроенергия, недоволстват, защото в някои случаи им се налага да работят на загуба. 

Държавата отрича да има вина, прехвърляйки топката към "невидимата ръка на пазара". 

Експертите обаче са категорични - енергетиката в България се управлява лошо, а от това страдат 

както бизнесът, така и потребителите. 

български ток vs. европейски 

През последните дни в страната ни отново бяха отчетени най-високите цени на борсовия ток в ЕС. 

Разликите в цените между България и западноевропейски държави като Германия често показват 

сериозни отклонения, като на Запад и Север цените винаги са по-ниски от тези в нашия регион. 

Сравненията обаче не винаги са абсолютно коректни, тъй като цените на електрическата енергия 

са много сложни като структура. 

"Редица държави членки, например Германия, изключват разходите за СО2 емисии на 

производителите от енергийната компонента и ги пренасочват към категорията на добавките. 

Националната практика е друга – разходите за въглеродни емисии на централите се калкулират в 

цената за енергия", пише в анализ на Института за енергиен мениджмънт. 

За тези разлики говори и Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). „Правят 

се сравнения, които не са коректни. Борсата в Германия, например, формира цена по различен 

начин и прякото сравнение не показва същината на проблема и не позволява неговото решение“, 

казва той. 

Скъпо ли е наистина? 

Цените на борсовия ток у нас няколко пъти достигнаха рекордни стойности, такъв случай имаше и 

през миналата седмица, но това се случва периодично още от лятото на миналата година. 

Работодателите често изнасят данни, които показват твърде високи стойности, в сравнение със 

Западна Европа. При последния случай от 9 февруари председателят на КРИБ Кирил Домусчиев 

показа графика, от която се видя, че токът в България на сегмент "ден напред" е над 63 евро/mWh, 

докато в Германия беше под 2 евро. Но цените бяха в пъти по-ниски в цяла Западна Европа и 

малко по-ниски в нашия регион.  

Осреднено обаче картина не изглежда толкова стряскащо. От редовния тримесечен доклад на 

Европейската комисия се вижда, че борсовите цени на тока в ЕС за последните три месеца на 2019 

г. не са най-високите. Средните цени в България за конкретния период дори са малко по-ниски от 

тези в региона на Източна Европа. У нас те са били средно 54.3 евро/mWh, в Румъния е 58.7 

евро/mWh, Унгария 56.4 евро/mWh, Гърция 62.4 евро/mWh, Полша 57.9 евро/mWh. 

Институтът за енергиен мениджмънт в свой анализ сравнява реалните средни цени през 2019 г. на 

няколко пазара в нашия регион и от графиката се вижда, че в България средногодишната цена е до 

34% по-ниска спрямо другите борси при сегмента пазар "ден напред". 

От Института уточняват, че в цените на електроенергията на едро за пазар "ден напред" в 

България влиза само енергийната компонента, без последващите данъци и такси. Експертите 

подчертават, че енергийната компонента е само част от формирането на пълната цена и само част 
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от енергията на борсата (около 1/3) от се търгува на този сегмент. По-голямото количество се 

търгува на сегмент Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД). 

Спрямо цените в Западна и Северна Европа, обаче, в България определено стойностите са доста 

по-високи. "Регионалният ни пазар зависи изключително много от въглищата и съответно в целия 

регион имаме по-високи цени на електроенергията", обяснява пред Economic.bg Антон Иванов. 

България е сред първенците в ЕС по производство на електроенергия от въглища. Според данни на 

статистическия сайт Statista страната ни произвежда 45% от своя ток от въглища, за което се 

налага да плаща за въглеродни квоти, чиито цени постоянно растат. За миналата година те 

достигнаха 25 евро за тон и имайки предвид високия коефициент на нашите въглищни 

електроцентрали, от тях се произвежда скъп ток. 

Само през 2019 г. държавният „ТЕЦ Марица Изток 2“ ще трябва да отдели за вредни емисии около 

500 млн. лв. В крайна сметка те се поемат от Българския енергиен холдинг (БЕХ), който през 2019 

г. също започна да трупа загуби. Поскъпването на въглеродните емисии е и една от причините за 

ръста на цената на тока и за битовите потребители. 

Защо цените са високи? 

Антон Иванов обясни, че когато сравняваме един ценови компонент и акцентът се поставя върху 

него, то не се разкрива същината на проблема. „Германия като мощна икономика успешно прилага 

онези политики от доста време, които позволяват работа на либерализиран пазар на всички 

потребители и прилагане на мерки за постепенно намаляване на скъпите горива в техния микс и 

балансиране на разходите за енергия спрямо техните приходи от дейността. В това отношение 

България изостава, но успява да балансира разходите за енергия спрямо приходите на нашите 

пазари. Изисква се стратегия, която да ни покаже как с инвестиции ние ще догоним 

западноевропейските държави“, казва той. 

Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), коментира, че цените на 

електроенергията естествено се увеличават навсякъде в Европа и света, като тази тенденция ще 

продължи. "Нашите цени растат и заради това. От друга страна те растат по-бързо от останалите 

държави, което е проблем. Ние сме имали нереалистично ниски цени преди това и съответно, за да 

стигнем до реалните стойности имаме по-високо увеличение от тези на съседните страни", казва 

той. Той изтъква и, че в България цените на електроенергията се покачват по-бързо, отколкото при 

останалите държави в региона, защото дълго време са били държани нереалистично ниски. "Сега 

на свободния пазар, за да стигнем до реалните стойности, имаме по-голямо увеличение от тези на 

съседните страни", казва икономистът. 

Но проблемът не е един 

Българският борсов енергиен пазар страда от много проблеми и всеки от тях има различна 

стойност, смятат повечето експерти в сектора. 

„Българската система за борсова търговия не ефективна“, казва енергийния експерт Иван 

Хиновски. Според него един от основните проблеми в нея е това, че всички продавачи на 

електроенергия минават през търговци, а в Германия, например, няма този посредник и сделките 

са между производител и купувач. Търговецът си слага надценка, купувайки електроенергията и 

след това я оферира на борсата и така се получава по-висока цена.  

„В момента има криза за вода и всички водноелектрически централи, които по принцип предлагат 

евтина енергия, в момента не предлагат, а вместо нея има енергия от ТЕЦ-ове, която е много 

скъпа“, казва Хиновски. Тази тенденция очертава и Калоян Стайков, като според него заради 

топлата зима автоматично намалява търсенето на български ток, което намалява приходите в 

системата, които трябва да дойдат от другаде. 

Хиновски коментира, че неефективните производства са другата причина за проблемите на 

борсата. „Това са мощности, които се толерират - "студен резерв", който получава пари, за да стои 

и да чака деня X, за да заработи. България така и не въведе механизма за капацитет, който е 
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стъпката, чрез която "студеният резерв" щеше да се преформулира в търгове. И горещият, и 

студеният резерв у нас са на много висока цена“, казва експертът. 

Проблемите на енергийната борса трудно могат да се обобщят в едно изречение, но ако се опитаме 

да го съставим, то било звучало така – лошо управление в сектора, високи цени на въглеродните 

емисии, концентрация на пазара и конюнктурни фактори като топлата зима.   

Откъде тръгва всичко 

Според Калоян Стайков от ИПИ повечето проблеми в сектора започнаха да се проявяват още през 

2012 г. с увеличението на цените заради "зелената" енергия. След това последва лавината от 

социални протести. През 2015 г. нещата се стабилизираха, а през 2016 г. започна недоволството на 

индустриалните потребители. „Това се получава, защото в един момент балансът на този сектор 

започна да се изменя. Първоначално голямата тежест от сгрешената политика в сектора беше 

прехвърлена на домакинствата, те започнаха да протестират, падна правителството и новото реши, 

че няма да продължава така, прехвърляйки проблемите върху НЕК. НЕК обаче натрупа огромни 

загуби през 2013-2014 г., след което се видя, че не може да продължава така и тежестта се 

прехвърлиха върху бизнеса. И в момента бизнесът плаща голяма част от цената за всички тези 

политики", обясни икономистът. 

Проблемите на различните сегменти са изцяло свързани. Ако има проблем на свободния пазар, 

най-вероятно той е свързан с регулирания. Когато има ниски цени на регулирания пазар, 

компаниите са принудени да ги компенсират отнякъде – или от свободния пазар, или от износ, но 

виждаме, че износът тази година намалява. 

"Първото лесно обяснение за проблемите в сектора, е че има огромна концентрация на пазара и 

няма конкуренция", обяснява Стайков. На различните сегменти БЕХ формира между 80-90% от 

продадената енергия, което няма как да се заобиколи. Друга причина идва от външния фактор – 

квотите, които се увеличават. „ТЕЦ Марица Изток 2", която страда основно заради това - около 

60% от разходите ѝ са за гориво, енергия и квоти – компоненти, които няма как да се оптимизират. 

Същото се отнася и за микса на НЕК, тъй като ТЕЦ Марица Изток 1 и 3 са част от този микс. 

Друга причина е, че голяма част от енергията се търгува по двустранни договори.  

Решението, според Стайков, е в регулатора - Комисията за енергийно и водно регулиране. "Когато 

има концентрация на пазара, трябва да си сигурен, че тя не нарушава свободната търговия и 

конкуренцията. БЕХ е почти естествен монопол при производството на електрическа енергия и 

КЕВР трябва да следи какво се случва с търговията. От години регулаторът обещава разследвания 

и мерки срещу потенциални злоупотреби на пазара, но до момента няма резултат", обясни той. 

Липсват правилните политики 

Политиките на държавата и законодателните промени очевидно не водят до баланс на пазара, а от 

това страда най-много бизнесът. Заключението на много експерти е, че лошото управление в 

сектора води до всички трусове, на които сме свидетели в момента. 

„Цената на електроенергията на борсата в България наистина е много по-висока от другите страни, 

което създава усещане, че страната ни изостава с онези политики, които водят до снижаване на 

цените“, добавя Антон Иванов от БЕМФ. По думите му не сме показали как ще използваме 

механизмите за справедлив преход и изоставаме в това да ползваме реални финансови ресурси, за 

да адаптираме нашата икономика и енергетика. 

„Не съм съгласен с индустрията в акцента, който тя поставя върху цената на пазара „Ден напред“, 

но съм съгласен с тяхното искане за постепенно подобряване и устойчиви мерки за подобряване 

на икономическата среда в България", категоричен е Иванов. 

Търговецът затова е търговец, за да максимизира печалбата си, когато има тази възможност. Тук 

идва въпросът за регулациите и рамката, която поставя държавата при работа на търговците. 

„Пазарът в България не е достатъчно зрял“, каза експертът от БЕМФ.  
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Задължението цялата електрическа енергия, която се продава по свободно договорени цени, да се 

търгува на борсата от началото на 2018 г., следваше логиката, че пазарните сили ще наложат 

дисциплина при управлението на държавните производители и ще доведат до по-конкурентни 

цени. "Когато обаче  концентрацията на пазара е толкова голяма, колкото е в България, подобни 

мерки не работят, както се вижда. За да заработи това нещо трябва да имаме интегрирани пазари 

със съседни страни и необходимата междусистемна свързаност, а ние ги нямаме", казва Стайков.  

И той е категоричен, че генерално секторът не се управлява както трябва, няма ясна визия за това 

какво се случва, а стъпките за интегриране на пазарите със съседните страни се бавят. По думите 

му КЕВР трябва да следи повече търговията, да следи условията, при които се продава 

електроенергията и сигналите за злоупотреби. Друг проблем за борсата е и липсата на 

стандартизирани продукти.  

"Няма пълно решение - панацея, но могат да се правят стъпки в правилната посока", категоричен е 

Стайков. Според него вариантите са строителство на междусистемна свързаност, интегриране на 

пазарите - "ден напред" и за двустранни договори, както и активен регулатор. "Регулаторът трябва 

да е по-активен в условия, в които държавните компании имат почти монополна роля при 

производството на електрическа енергия и в краткосрочен план няма откъде да се появи пазарна 

сила, която да промени ситуацията", добави той. 

economic.bg, 14 февруари 2020 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 ОБУЧЕНИЕ „ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ. СТРУКТУРИРАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО“ 

КОГА: 20 март 2020, 09:00 - 17:00ч. 

КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1 

 ОБУЧЕНИЕ „РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ПО 

ЗМИП. НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА, ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ОСНОВНИ 

РИСКОВИ ФАКТОРИ“ 

КОГА: 20 март 2020, 09:30 - 17:29 ч. 

КЪДЕ: хотел Хемус, София 

 ИЗЛОЖЕНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ (SMART CITIES)“ 

КОГА: 7 - 9 април 2020, 10:00 - 17:30 ч. 

КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147 

 ОБУЧЕНИЕ „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ. ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА“ 

КОГА: 10 април 2020, 09:30 - 17:30ч. 

КЪДЕ: хотел Хемус, София 

 ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАБОТАТА“ 

КОГА: 8 май 2020, 09:00 - 17:00ч. 

КЪДЕ: Учебна зала Алфа Куолити, ет.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27 

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 

КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00ч. 

КЪДЕ: София 
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