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Комисията за финансов надзор разреши на френската
„Геопост“ да стартира процедурата по придобиване на
4 043 640 броя акции, но не по-малко от 2 419 929
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КФН разреши на французи да станат
мажоритарни собственици на „Спиди“
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Местният клон на белгийската KBC Asset Management
директно е придобил 5,20% дял от капитала на
българската инвестиционна компания "Илевън
Кепитъл". Това става ясно от уведомление на "Илевън
Кепитъл" до Българската фондова борса. KBC Asset
Management - клон България е закупил общо 119 572
акции в "Илевън Кепитъл" на 10 февруари,
действайки от името на своите фондове "ОББ
Платинум Облигации", "ОББ Премиум Акции", "ОББ
Балансиран Фонд" и "ОББ Глобал Растеж". Клонът на
белгийската компания досега не притежаваше дял в
Eleven Capital, но още през миналата година бе
обявено, че KBC Asset Management - клон България
възнамерява да разшири присъствието си в България.
"Илевън Кепитъл" АД бе учреден в началото на 2019
година с 10 млн. лева капитал и към средата на
годината изкупи дялове в над 30 водещи стартъп
компании от България и региона, чрез придобиването
на Eleven Fund Cooperatief U.A. и съответно неговият
портфейл, инвестиран в периода между 2012 и 2015
година. Портфейлът на "Илевън Кепитъл" АД се
състои от миноритарни дялове в 34 основни
компании, закупени за 4.1 млн. евро и общи продажби
от 14.4 млн. евро през 2019. "Илевън Кепитъл"
започна търговия на Българската фондова борса
(БФБ) през август 2020 г., след като събра 2.1 милиона
лева при първоначално публично предлагане на
акциите. Компанията регистрира нетна печалба от
около 1,4 милиона лева през 2020 г., в сравнение с
нетна загуба от 1,2 милиона лева през 2019 г., според
последния финансов отчет.

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

2018'Q3

Белгийската KBC с нова покупка в
България

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2019 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 второ тримесечие 2020 г.
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броя, от капитала на „Спиди“ от останалите акционери на дружеството. Решението е взето
на последното заседание на финансовия регулатор. От съобщение на инвестиционния
посредник „Елана Трейдинг“ става ясно, че процедурата ще стартира на 18 февруари и ще
приключи на 17 март. В края на януари френската „Геопост“ съобщи, че е решила да
упражни правата си по договор като увеличи дела си до значително мажоритарно участие в
„Спиди”. Договорът между двете компании е от 2014 г. , французите имат намерение да
придобият минимум 45% от издадените и регистрирани акции на куриерската компания.
Предлаганата цена за акция е 58,67 лв.
24 часа, 18 февруари 2021
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Потокът на влезлите в България преки чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) за 2020 г. е положителен в размер
на 561,7 млн. евро, но намалява с 576,8 млн. евро
спрямо този през 2019 г. (1,138 млрд. евро). Така
обемът на инвестициите се свива с 50,7% на годишна
база, показват предварителните данни на Българската
народна банка (БНБ). Само през декември 2020 г.
потокът е отрицателен и възлиза на 261,8 млн. евро
при отрицателен поток от 86,4 млн. евро за декември
2019 г. Дяловият капитал (преведени/изтеглени
парични и апортни вноски на нерезиденти в/от
капитала и резервите на български дружества, както и
постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти
в страната) е отрицателен и възлиза на 986 млн. евро
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Чуждите инвестиции в България намаляха
наполовина през 2020 г.
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investor.bg, 22 февруари 2021
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Международната рейтингова агенция Fitch Ratings
повиши перспективата на дългосрочния кредитен
рейтинг на България от стабилна към положителна.
Рейтингът ‘BBB’ се потвърждава, а основната причина
за подобрената оценка е очакването за постъпления от
еврофондовете. Оценката за очакванията е подобрена
въпреки негативните ефекти от пандемията от Covid19 и неясният резултат от парламентарните избори.
Положителната перспектива за настоящата оценка е
заради намаляването на макроикономическите
рискове, които произтичат от пандемията от
коронавирус, както и от значителната подкрепа от
еврофондовете, която страната ни очаква. България ще
бъде един от основните бенефициенти на трансфери от
ЕС през следващите години, включително 16,6 млрд.
евро (27 % от БВП за 2020 г.) през следващата
многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и 7,5
млрд. евро (12 % от БВП) безвъзмездни средства от ЕС
по механизма следващо поколение (NGEU). Въпреки
предизвикателството да се усвои толкова голямо
количество средства Fitch Ratings вярва, че това ще
повиши икономическия растеж от прогнозираните 3%
през 2021 г. на 4-5% през периода 2022-2025 година,
подчертават от финансовото министерство. Друг
фактор,
носещ
позитиви
в
оценката,
е
продължаващият интерес към присъединяване към
еврозоната.

24.02.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.61066 BGN
1 GBP = 2.26611 BGN
Икономически показатели

март'19

Fitch повиши перспективата по рейтинга на
България
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за периода от януари до декември 2020 г. За сравнение, през 2019 г. той също беше
отрицателен в размер на 341,8 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни
лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 1,8 млн. евро при положителен нетен
поток от 5,8 млн. евро за януари – декември 2019 г., отчитат още в БНБ.
investor.bg, 22 февруари 2021

Търговският дефицит на България се сви с 40% през 2020 г.
Търговското салдо на България за декември излиза на минус с 260,8 млн. евро при дефицит
от 584,8 млн. евро преди година, показват предварителните данни на Българската народна
банка (БНБ) за платежния баланс. За цялата минала година то е на отрицателна територия
с 1,728 млрд. евро, като за същия период на 2019 г. дефицитът възлезе на 2,891 млрд. евро.
Спадът е над 40%. Наблюденията на investor.bg показват, че дефицитът в стокообмена от
началото на миналата година се свива, но темпът се забавя. От централната банка отчитат,
че само за декември текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 115,6 млн.
евро при дефицит от 2,4811 млрд. евро преди година. От януари до декември тя излиза на
плюс с 1,009 млрд. евро, като за същия период на 2019 г. беше с излишък от 2,739 млрд.
евро. Статистиката показва, че за декември салдото по текущата сметка е на минус с 202,1
млн. евро при отрицателно салдо от 339,8 млн. евро през последния месец на 2019 г. За
миналата година текущата сметка е на плюс с 67,5 млн. евро при положително салдо от
1,847 млрд. евро за 2019 г. Износът на български стоки през декември е на стойност 2,269
млрд. евро, като нараства с 8,5% в сравнение с година по-рано. За цялата минала година
експортът се оценява на 27,163 млрд. евро и намалява с 6,7% на годишна база.
investor.bg, 22 февруари 2021

Просрочените бързи кредити са нараснали с 60%
Делът на необслужваните бързи кредити устремно расте през пандемичната 2020 г. По
данни на БНБ размерът им се е увеличил с 58% само за една година. Ако преди пандемията
бързите заеми, чието погасяване закъснява с повече от 90 дни, са били на стойност 109 млн.
лв., то в края на 2020 г. те вече са 297 млн. лв. Особено ускорено лошите кредити нарастват
през последните три месеца на 2020 г. - за този период те са се увеличили с 34% или със 75
млн. лв. Основната част на клиентите на фирмите за бързи кредити са граждани, които не
могат да получат финансиране от банките. Най-честите причини за това са, че нямат
постоянни доходи, или са попаднали вече в кредитния регистър като лоши длъжници.
Точно този тип кредитоискатели пострадаха най-много в COVID-кризата - те бяха първите
съкратени или излезли в принудителен неплатен отпуск заради затваряне на редица бизнеси
или паднали търговски обороти. Клиенти на фирмите за бързи кредити са не само
физически лица. Малко над 18% от портфейла на небанковите институции са вземания от
фирми, показват данните на БНБ към края на 2020 г.
Сега, 19 февруари 2021

В края на годината разходите на домакинствата за жилищата растат
В периода октомври - декември общият доход средно на член на домакинство е 1805 лв. и
нараства минимално - с 2%, спрямо същото тримесечие на 2019 година, показват данните
на НСИ. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна
заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (30.1%) и от самостоятелна заетост (6.2%).
Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата
намалява с 2.1 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 2.8 процентни
пункта. През миналата година на два пъти редица бизнеси бяха затворени със заповед на
здравния министър, като заетите в тях загубиха работата или се наложи да разчитат на
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социални помощи от антикризисните мерки, които бяха изплащани със закъснение. От
август пък всички пенсионери, независимо от размера на пенсията, получават помощ 50 лв.
месечно, като засега тя ще бъде платена и през март. През периода относителният дял на
паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.2%, а делът на дохода от натура 0.8%. Общият разход средно на член на домакинство през четвъртото тримесечие на 2020
г. е 1681 лв. и се увеличава с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2019 година.
Дневник, 18 февруари 2021

България се оказа в златната среда на ЕС по спад на БВП
Българската икономика се е свила с 3,8% в края на последното тримесечие на 2020 г. спрямо
същия период на 2019 г. Това показва експресната оценка на Националния статистически
институт (НСИ). Тя се прави 40 дни след изтичането на периода, за който се отнася, реално
данните ще излязат на 9 март и според експерти очакваният спад на икономиката ще бъде
4%. Въпреки че спадът е сериозен, той се забавя, след като през второто тримесечие на 2020
г. икономиката се срина с 8,6% на годишна база, което е най-големият колапс от 1997 г.
насам, а през третото тримесечие падна с още 5,2%. В същото време в сравнение с третото
тримесечие в края на годината има ръст от 2,1%. България на практика е в златната среда в
ЕС по отношение на икономиката в края на 2020 г. поне сред страните, за които има налични
данни. Те са общо 20 страни-членки на ЕС, като най-голям е спадът на БВП в Испания - с
9,1%, а най-нисък - в Литва, където е 1,3%. Спадът в България, който е малко по-нисък от
средния за Европейския съюз - 4,8%, я поставя на десета позиция сред двайсетте държави,
за които има експресни оценки. От данните се вижда, че основната причина за
регистрирания икономически ръст през четвъртото тримесечие спрямо предходното е
увеличението на износа на стоки и услуги с 11,3%. Крайното потребление, което се счита
за основен двигател на растежа в България, тъй като формира над 80% от БВП на страната,
намалява със 7,7% на тримесечна база. Причината безспорно е в поредната порция
противоепидемични мерки, както и втората вълна на пандемията, която започна именно
през четвъртото тримесечие.
24 часа, 17 февруари 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на етерични масла", по
Общо приходи за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Есетере България ЕООД
Еньо Бончев Продакшън ООД
Берже Тракия ЕООД
Робертет България ЕООД
Дамасцена ЕООД
Биоланд България ЕООД
Българска роза АД
Катеко ООД
Булаттарс Продакшън Къмпани ООД
Бългериан Органироуз ЕООД

Град
Добрич
София
Пловдив
Долно Сахране
Скобелево - СЗ
Пловдив
Карлово
Пловдив
София
Пловдив

Общо приходи,
(хил. лв.)
2018
2019
62 333
60 500
15 624
15 526
3 543
10 287
11 678
9 071
8 592
7 564
7 019
6 380
6 902
6 305
4 726
2 882
3 485
2 743
1 617
2 296

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

investor.bg, 23 февруари 2021

Основен пазар
Premium

370 717.42

Standard

1 410 323.24

АДСИЦ

321 490.65

Регулиран пазар общо

3 025 727.50

BGREIT: 22.01.2020 – 23.02.2021
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„Софарма
Трейдинг“
ще
може
да
издава
привилегировани акции, варанти, обикновени акции и
конвертируеми облигации за над 0,315 млрд. лв. ако се
гласуват предложените промени в устава на
дружеството. Поканата за извънредно общо събрание на
акционерите за 2 април 2021 г. е подадена за вписване в
Търговския регистър и изчаква обработка. Предвижда се
чл. 7 ал. 2 от устава да придобие следната редакция
„Дружеството може да издава и привилегировани
поименни безналични акции („привилегировани
акции“). Съществено е и изменението на чл. 50 от
устава, където се записва ал. 1 „Съветът на директорите
има право да взема решения за увеличаване на капитала
на Дружеството до достигане на максимален общ
номинален размер на капитала от 350 млн. лв. за срок до
5 години от вписване на изменението на Устава относно
овластяването по настоящата клауза в Търговския
регистър…“

БФБ-София
Седмичен оборот
15 - 19 февруари 2021 г.
Пазар
Оборот (лв.)

22.01

„Софарма Трейдинг“ иска да има опцията да
издава и привилегировани акции

BGBX40: 22.01.2020 – 23.02.2021
113.0

"Агро Финанс" АДСИЦ с финално търгово
предложение, преди да стане обикновено АД
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"Агро Финанс“ АДСИЦ отправи търгово предложение
към 21 от акционерите си, собственици на 38 524 акции.
Търговата цена е 3,7 лв. на ценна книга и касае 0,12% от
капитала. Ако някой акционер приеме търговото
SOFIX: 22.01.2020 – 23.02.2021
предложение, то акциите му ще бъдат обратно изкупени
от „Агро Финанс“. На заседанието си от 9 февруари 2021
г. Комисията за финансов надзор не наложи окончателна
забрана за публикуването на предложението. Срокът за
приемане на търговото предложение е 28 дни от
публикуването му в Бюлетин Investor.bg, което е факт от
12 февруари 2021. Следователно срокът за приемане е до
12 март 2021 г. Мажоритарният акционер е „Агрион
инвест“ АД, а посредник по предложението е „София
интернешънъл секюритиз“ АД. След края на търговото
предложение „Агро Финанс“ АДСИЦ ще има право да се откаже от лиценза за дружество
със специална инвестиционна цел и да стане обикновено борсово търгувано акционерно
дружество.
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БФБ, 17 февруари 2021

* 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

Активите на инвестиционните фондове в
България с ръст над 36% в края на
годината
Към края на декември 2020 г. активите,
управлявани от местните и чуждестранните
инвестиционни фондове с дейност в България,
възлизат на 5,887 млрд. лева. Актуалната
статистика на Българската народна банка (БНБ)
показва, че размерът им се увеличава с 36,2%
(1,565 млрд. лева) в сравнение с декември 2019 г. и
с 12,2% (640 млн. лева) спрямо септември 2020 г.
Като процент от БВП общият размер на активите
на местните и чуждестранните инвестиционни
фондове в края на миналата година е 5%. Година
по-рано той е бил равен на 3,6% от БВП и 4,5% към
края на трето тримесечие на 2020 г. За една година
инвестиционните фондове са се увеличили с 312
броя и към 31 декември са 1407, като
чуждестранните са повече с 314 броя (1278 към 31
декември 2020 г.), а местните са с два по-малко
(129 към 31 декември 2020 г.). Към края на
декември активите на местните инвестиционни
фондове достигат 1,785 млрд. лева, като за година
се увеличават със 74,3 млн. лева.
investor.bg, 23 февруари 2021

Държавният ВиК холдинг още се чуди
как да ремонтира „Бели Искър“
Новата мегаструктура на правителството –
"Българския ВиК холдинг" – все още е далеч от
започване на ремонт на язовир „Бели Искър“.
Повече от година след началото на водната криза в
Перник и обещанията за реконструкция на стената
на водоема, едва този месец холдингът публикува
обществена поръчка, но не за изпълнител на
ремонта, а за избор на адвокатска кантора, която да
изготви правен анализ как точно да се възложи
изготвянето на проект, както и кой ще отговаря за
язовира след това. През есента на 2020 г.
правителството възложи на ВиК холдинга да
изготви „работен проект за ремонт или
реконструкция“ на язовира, което бе едно от
условията преди година Столична община да се
съгласи за безвъзмездното отпускане на водни
количества от водоснабдителната система на
София към Перник. Сега анализът, който

Концесията на Летище Пловдив
пак се отлага
Cpoĸът зa пoдaвaнe нa oфepти зa
избop нa ĸoнцecиoнep нa Лeтищe
Πлoвдив ce пpoмeня зa пopeдeн път.
Toзи път ce дaвa дoпълнитeлeн
мeceц и тaĸa вмecтo дo 25 фeвpyapи,
ĸaндидaтитe щe имaт вpeмe дo 24
мapт дa пoдaвaт oфepти. Toвa e
пeтoтo пopeднo yдължaвaнe нa
пpoцeдypaтa, ĸoятo cтapтиpa пpeди
гoдинa, пpeз фeвpyapи 2020 г.
economic.bg, 24 февруари 2021

И ремонтът на Северната дъга на
Околовръстния път в София се
оказа скъп
И ремонтът на Северната дъга на
Околовръстния път на София се
оказа скъп - по 1.79 млн. лв. за
километър. 20.4 километра от
второкласния път при пътния възел
след Северната скоростна тангента
до
пътния
възел
с
бул.
"Ботевградско шосе" ще струват
36.5 млн. лв. с ДДС. Тенденцията
пътните ремонти, които АПИ
възлага
директно
на
пътноподдържащите фирми за
съответната област, е да поскъпват
през
последната
година
без
обяснения.
mediapool.bg, 22 февруари 2021

Търговците на ток ще се
регистрират в платформата за
сравнение на оферти
Търговците на електроенергия ще
бъдат задължени да се регистрират
на онлайн платформата за сравнение
на офертите, става ясно от проект на
правила
за
поддръжката
на
платформата. В системата няма да са
длъжни
да
се
регистрират
търговците, които осъществяват
само продажби на едро на
електроенергия. В срок от една
седмица от влизане в сила на
правилата, търговците ще трябва да
изпратят искане за регистрация в
платформата, става ясно още от
текста.
investor.bg, 18 февруари 2021
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холдингът иска да бъде направен, трябва да посочи нормативната уредба, на която
държавното дружество да се позове при възлагането на технически проект за
реконструкцията на язовира. Крайният срок за оферти е 8 март, като са поканени общо
седем адвокатски дружества.
economic.bg, 23 февруари 2021

Тромавата администрация
„Агрополихим“

в

България

бави

новия

завод

на

Още преди България да влезе в Европейския съюз "Агрополихим" АД положи екологичния
стандарт за торовата индустрия в Европа чрез инвестиция, редуцираща въглеродните
емисии с 450 хил. тона на година. Но откакто компанията оперира на българска територия,
стана пределно ясно, че когато администрацията не е на ниво, бизнесът няма как да
процъфтява, сподели Филип Ромбаут, съсобственик и изпълнителен директор на концерна.
"В хода на пандемията придобихме още един завод в Хайфа, Израел, който беше спрян
поради вътрешни политики на израелската страна. Решихме да преместим цялата техника
и да изградим ново съоръжение в България, но поради административни смущения този
завод няма да започне да функционира преди 2023 г.", изтъква Ромбаут. По неговите думи
дори най-малката процедура по внедряване на нови технологии в сегашните заводи е обект
на „тонове“ бюрокрация в Министерството на екологията, допълва ръководителят на
"Агрополихим". Въпреки кризата и смущенията в процедурите на екологичното ведомство
заводите на "Агрополихим" не са спрели да работят, като съоснователят на дружеството
поясни, че основният пазар на техните продукти е българският, но имат и присъствие в
САЩ.
investor.bg, 22 февруари 2021

Австрийци искат да строят 200 MW соларен парк край Чирпан
Австрийска компания е стартирала работата си по проектирането на нов соларен парк с
мощност от 200 мегавата върху площ от 1 400 дка в землищата на чирпанските села Златна
ливада, Целина и Зетьово. Терените са общинска собственост и са от възможно най-ниската
категория, използвани за мери, съобщава регионалният сайт Старозагорски новини. От
„Енери Дивелопмънт Тракия солар“ ЕООД планират да инвестират 10 млн. евро само за
подстанцията, както и да изградят 5-километрово трасе. По предварителни разчети
крайните потребители на електроенергия в селата ще заплащат електроенергия в рамките
на 11 стотинки за киловатчас, а за бъдещата индустриална зона в Чирпан тя ще е 12
стотинки за 1 kWh. Терените няма да бъдат продадени, монтирането ще стане чрез
отстъпено право на строеж, коментира кметът Ивайло Крачолов. Същата компания планира
да изгради още един соларен парк и на територията на съседната община Димитровград,
където ще използва терен от 1 650 дка. Инвеститорът е част от австрийската група „Енери“,
която придоби най-голямата оперираща слънчева централа в България: ФТЕЦ Караджалово
(60.4 МW).
3e-news, 19 февруари 2021

Съд обяви за нищожно разрешителното за строежа на Алепу
Административният съд в Бургас обяви за нищожно разрешителното за строеж на курортен
комплекс „Алепу Вилидж". Това се похвали прокуратурата в официално съобщение. След
проверка на законността на строежа на „Алепу вилидж", възложена от Върховна
административна прокуратура (ВАП) на началника на Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) през м. юни 2020 г., от Окръжна прокуратура - Бургас бе внесен
протест срещу разрешението на строеж, издадено на 10.09.2018 г. от главния архитект на
общ. Созопол. Въпросното разрешително е в полза на „Алепу Вилидж" АД за строеж на
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курортен комплекс „Алепу Вилидж" (етапно строителство). Там е предвидено да има първи
етап – „укрепване на свлачище „Алепу Вилидж" и втори етап – „курортен комплекс". Съдът
е приел позицията на прокуратурата, че това разрешително е издадено при нарушение на
няколко разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Магистратите приемат,
че това е особено съществен порок на оспорения административен акт и той трябва да бъде
отменен.
Сега, 19 февруари 2021

Нови индустриални паркове ще оживяват Югозападна България
Една от стъпките за насърчаване на инвестициите за преодоляване на макроикономическите
дисбаланси между регионите в страна и за привличане на инвеститори във
високотехнологични производства, е изнасянето на бизнес проекти извън големите градове
и насочването им към по-малките населени места. Така ще се използват и техните
предимства, по-лесно ще се намират работници за нови предприятия и хората ще останат
по родните си места, които няма да се обезлюдяват. Индустриални зони имат бъдеще - и за
бизнеса у нас, и за двустранното сътрудничество. Особено тези, които са на основния речен
коридор река Дунав. Неслучайно, когато се заговори за създаване на такава зона и в
Свищов, премиерите на България и на Румъния обявиха, че ще се търси възможност за
изграждане на нов мост при Свищов. Разбира се, след това ентусиазмът поутихна. Има
липса на индустриални зони не само в Северна България, но и в Южна България. Но за
изграждането им е необходима и енергията на общините, които трябва да предложат
подходящи терени.
Банкеръ, 19 февруари 2021

стр. 9 от 11
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 08 (446) 25 февруари 2021

Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

ЕК: Българският енергиен пазар е малък, с доминираща роля на
държавни компании
Липсва желание на потребителите за либерализация на пазара и новите технологии,
които да помогнат процеса, казва доклад
Българският енергиен пазар е малък, особено що се отнася до газовия сегмент, процесът по
либерализация още не е финализиран и държавният енергиен холдинг (БЕХ) има
доминираща роля. Това пише в доклад на ГД "Енергетика" на Европейската комисия,
посветен на бариерите на енергийните пазари в общността. Като бариера пред развитието
на пазара експертите посочват още ниската заинтересованост на крайните потребители,
както и енергийната бедност, която влияе върху политическите решения за
либерализацията на пазара.
Либерализацията на енергийния пазар на България започна още през 2004 година, тоест
преди присъединяването на България в ЕС. Първи на свободния пазар излязоха
потребителите на електроенергия с високо напрежение. Постепенно регулираният пазар
беше напуснат още от потребителите на средно, а от 2020 година и от стопанските обекти
на ниско напрежение.
Домакинствата обаче нямат никакъв стимул да излязат на свободния пазар на
електроенергия, защото на регулирания цените са по-ниски - доставчиците на регулирания
пазар имат достъп до по-евтината електроенергия от БЕХ, пишат европейските експерти.
Така е налице дори тенденция на завръщане на клиенти, излезли веднъж на свободния
пазар, обратно към регулирания. Предложението на експертите в ГД "Енергетика" е да се
премахне тази възможност, като изключение може да се прави само за уязвими
потребители.
От ЕК отчитат като бариера още несигурността по отношение на регулацията на новите
технологии. Например липсва законодателство, което да регулира енергийните умни мрежи
и услуги. По тази причина и страната е на едно от последните места по използване на т.нар.
"умни електромери", които обаче са ключови при либерализацията и за планиране на
потреблението.
Липсата на нови технологии пречи за изработването на гъвкави тарифи от страна на
търговците на електроенергия, които по-точно да покриват индивидуалното потребление.
В България има и някои бариери пред навлизането на нови играчи на енергийния пазар,
което ограничава конкуренцията. Три от производителите под шапката на БЕХ държат дял
от 85% от либерализирания енергиен пазар. Този факт прави процеса по либерализация поспецифичен спрямо останалите държави от ЕС.
По отношение на бъдещата либерализация на газовия пазар ключова роля ще има
използването на природния газ за отопление на домакинствата в България. В момента
природният газ се използва минимално за отопление на бита и при това положение е малко
вероятно пазарът на газ в страната да се превърне в атрактивен и конкурентен в близко
бъдеще. И на газовия пазар доминираща роля има държавна компания - "Булгаргаз", с
пазарен дял от 98,9% през 2018 година. Домакинствата има ограничен достъп до газовата
мрежа в страната и съответно потреблението на газ за битови нужди е едва малко над 3%
от общото.
investor.bg, 18 февруари 2021
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Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 "ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & ИНВЕСТИЦИИ - ОЦЕНЯВАНЕ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИМОТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ"
КОГА: 25 март 2021, 13.00 ч. - 18.00 ч.
КЪДЕ: Online

 ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ
КОГА: 02-08 март 2021, 16:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Online

 ТРЕНИНГ „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ“
КОГА: 17 март 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.
ЕФЕКТИВНИ ОПЕРАТИВКИ“
КОГА: 7 април 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 УЕБИНАР „НОВОСТИ СВЪРЗАНИ С ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ,
ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС“
КОГА: 15 април 2021, 09:00 - 13:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“
КОГА: 10 май 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10

 ОБУЧЕНИЕ „СЕДЕМТЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ В ПРОДАЖБИТЕ“
КОГА: 04 юни 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1

 ОБУЧЕНИЕ „ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И БОНУС
МОДЕЛИ“
КОГА: 02 юли 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1
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