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"Еврохолд" АД, планира да увеличи капитала си чрез
емисия нови акции за 100 млн. евро на Българската
фондова борса (БФБ). Привлечените средства ще
бъдат използвани за финансиране на покупката на
дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България и за
инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на
холдинга - енергетика и застраховане. Основните
акционери в "Еврохолд", в това число мажоритарният
- "Старком Холдинг" АД, потвърждават участието си
в предстоящото увеличение на капитала. В случай на
необходимост
от
собствени
средства
за
финализирането на сделката с "ЧЕЗ Груп" преди
увеличението на капитала на холдинга, основните
акционери в него имат готовност да ги предоставят
веднага чрез алтернативен инструмент и съобразно
размера на притежавания от тях дял в компанията. На
19 януари 2021 г. Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) разреши на "Еврохолд България"
АД да придобие дружествата на чешката енергийна
компания "ЧЕЗ Груп" в България. По този начин
"Еврохолд" получи всички необходими регулаторни
разрешителни за реализиране на придобиването.
Сделката вече беше одобрена от Комисията за защита
на конкуренцията на 29 октомври миналата година.
"Еврохолд“ ще придобие контрол над бизнеса на "ЧЕЗ
Груп“ в България чрез своята дъщерна и специално
създадена за целта "Ийстърн Юропиън Електрик
Къмпъни“. Сделката включва 67% от капитала на
електроразпределителното
дружество
"ЧЕЗ
Разпределение България“ АД и компанията за
обществено снабдяване с електроенергия "ЧЕЗ
Електро България“ АД, както и 100% от акциите на
лицензирания търговец на електроенергия "ЧЕЗ
Трейд България“ ЕАД, компанията за IT услуги –
"ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД, фотоволтаичния парк
"Фри Енерджи Проджект Орешец“, дружеството за
производство на електричество от биомаса – "Бара

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

2018'Q3

"Еврохолд" търси 100 млн. евро от борсата
за покупката на ЧЕЗ

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.

Източник: НСИ
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Груп“, и "ЧЕЗ България“ ЕАД, която координира и управлява дейността на всички
дружества на чешката група в страната.
Сега, 04 март 2021

Revolut се превръща в банка в България
Финтех компанията Revolut отваря европейската си банка за български клиенти, с което
дава на потребителите достъп до повече продукти и услуги в мобилното приложение.
Стъпката превръща платформата в банка с пълен лиценз за предоставяне на финансови
услуги. Новината съобщиха официално от британската фирма в изявление до медиите.
Благодарение на това Revolut вече ще може да предлага лихва по депозити, схема за
гарантиране на депозити до 100 хил. евро, както и кредитни продукти (овърдрафт, заеми и
кредитни карти). Компанията официално стартира дейност в България през април 2019 г. и
към момента вече има над 220 000 клиенти у нас, по собствени данни. Прогнозата е, че
стартирането на Revolut Bank ще помогне за привличането на още потребители. В глобален
план платформата се ползва от повече от 15 млн. клиенти. Създаването на банка в България
ще осигури на клиентите ни повече сигурност и увереност и ще ни даде възможност да
представим множество нови продукти и услуги в близко бъдеще“, коментира Виргилиюс
Миркес, главен изпълнителен директор на Revolut Bank.
economic.bg, 04 март 2021

Velocity придобива още един златен проект в България
Канадската компания Velocity Minerals е придобила правата за търсене и проучване на
медно-златни руди в площта "Иглика" в Югоизточна България. Това е станало, като е
ускорила упражняването на опцията си за 100% от дяловете на "Болкан минерал
дивелъпмънт", която е титуляр на разрешението, съобщи компанията. Това е вторият
проект, в който Velocity влиза директно, като освен това има споразумения за евентуално
придобиване на правата и върху няколко други площи. Компанията е сключила ново
споразумение с "Болкан минерал дивелъпмънт", което променя условията за упражняване
на опцията, договорени в средата на миналата година. Първоначално се предвиждаше
Velocity да получи 51% от проекта до края на 2020 г., а останалите - до края на 2021 г., като
това беше обвързано с кешово плащане от 49 хил. канадски долара (което е направено) и
инвестиции в проучванията за общо 1.2 млн. долара.
Капитал, 02 март 2021

Виваком купи пловдивска кабеларка
Телекомуникационната компания "Виваком" обяви, че е придобила пловдивския кабелен
оператор N3. Сделката подлежи на одобрение от страна на регулаторните органи, като
произнасянето им се очаква през 2021 г. "Сделката затвърждава стремежа на компанията да
осигури достъп до нови и висококачествени технологични решения за дома и офиса на
клиенти в цялата страна. Компанията N3 е утвърден доставчик с дългогодишен опит в
предлагането на цифрова телевизия и широколентов интернет достъп на територията на
град Пловдив. Услугите са базирани на прецизни технологии и отлично поддържана
инфраструктура, включително оптична мрежа от последно поколение", съобщават от
"Виваком". На 12 февруари от компанията оповестиха, че ще придобият 100% от капитала
на софийските оператори Net1 и ComNet Sofia. "Виваком" е собственост на международния
консорциум "Юнайтед груп", който през януари придоби едноличен контрол върху "Нова
броудкастинг груп" и контролираните от нея компании.
Марица, 25 февруари 2021
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На база на предварителни данни и оценки се очаква
бюджетното салдо по консолидираната фискална
програма (КФП) към февруари тази година да бъде
положително в размер на 137 млн. лв. (0.1 % от
прогнозния БВП), съобщават от Министерството на
финансите. За сравнение, за първите два месеца на
миналата година бе отчетено превишение на
приходите над разходите от 1.48 млрд. лева.
Приходите,
помощите
и
даренията
по
консолидираната фискална програма към февруари
тази година се очаква да бъдат в размер на 7.36 млрд.
лв. (или 15.5 % от годишния разчет). Съпоставени със
същия период на миналата година, те намаляват със
103 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи
са номинално близки по размер, докато постъпленията

1.80

юни'19

Към края на февруари бюджетното салдо
ще е на плюс с 137 млн. лв.

1.85

септ'19

investor.bg, 04 март 2021

USD/BGN

дек'18

Брутният външен дълг (частен и държавен) на
България продължава да расте като част от брутния
вътрешен продукт (БВП). В края на декемри той е
36,824 млрд. евро, което е годишен ръст от 4,7% (1,646
млрд. евро) повече в сравнение с края на 2019 г. Така
той представлява 61,1% от прогнозния БВП на
страната, показват предварителните данни на
Българската народна банка (БНБ). От централната
банка напомнят, че в края на 2019 г. той беше 35,178
млрд. евро или 57,4% от БВП. Към 31 декември
дългосрочните задължения са 28,947 млрд. евро и за
една година нарастват с 9,1% (2,419 млрд. евро).
Краткосрочният външен дълг възлиза на 7,877 млрд.
евро и намалява с 8,9% (773,3 млн. евро) спрямо края
на 2019 г. Брутният външен дълг на сектор Държавно
управление в края на миналата година е 7,385 млрд.
евро и спрямо края на 2019 г. се увеличава с 36,1%
(1,958 млрд. евро). Външните задължения на сектор
Банки в края на миналата година са 4,384 млрд. евро и
се понижават с 10,5% (516,7 млн. евро) на годишна
база. Външните задължения на бизнеса и
домакинствата са 10,606 млрд. евро и намаляват с 3,6%
(394,5 млн. евро) в сравнение с декември 2019 г. В БНБ
изчисляват, че към 31 декември вътрешнофирменото
кредитиране е в размер на 14,448 млрд. евро и се
увеличава с 4,3% (599,7 млн. евро) на годишна база.

04.03.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.62606 BGN
1 GBP = 2.26283 BGN
Икономически показатели

март'19

Външният дълг на България расте с 4,7% за
година до 36,8 млрд. евро

Безработица: 7.0%, януари 2021
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в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС)
намаляват със 114 млн. лева. Разходите по консолидираната фискална програма
(включително, вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари тази година
са в размер на 7.22 млрд. лв., което е 13.8 % от годишния разчет.
Банкеръ, 01 март 2021

Банките са давали месечно по 220 млн. лв. жилищни и 330 млн.
потребителски заеми
Българските банки са предоговорели и рефинансирали средно на месец по около 200 млн.
лв. заеми за домакинства през 2020 г., докато при фирмите сумата е близо 800 млн. лв. Както
и при новото кредитиране се вижда рязък спад в началото на пандемията, но във втората
половина на годината обемите се възстановяват. Това обаче се случва на фона на кредитен
мораториум, който отложи необходимостта за около 9 млрд. лв. заеми да бъдат обявени за
необслужвани или да бъдат преструктурирани, като в следващите месеци би могъл да се
очаква ръст на предоговарянията. Всичко това става ясно от новата по-детайлна лихвена
статистика на БНБ, която предоставя повече разбивки и възможности за анализ. Данните за
предоговорените и рефинансирани кредити обаче започват едва от началото на 2020 г., така
че за съжаление не могат да се правят съпоставки с предходни периоди.
Капитал, 01 март 2021

Близо половината български фирми започват 2021 г. със спад на
оборотите
Приходите на българския бизнес от продажба на стоки и услуги са спаднали за цели 43%
през януари спрямо месец по-рано. Делът на фирмите, които отчитат понижение на
оборотите на месечна база, пък е най-големият от май насам. Това показват данните на
Националния статистически институт относно състоянието на фирмите в условия на
извънредна обстановка. 45% от фирмите не отчитат промяна на оборотите, като за
сравнение миналия месец делът им бе 46.5%. Увеличение в постъпленията от продажби са
наблюдавали само 11%, като месец по-рано – в празничния декември – това бе реалност за
15% от бизнеса. Най-големи са спадовете в секторите на културата и развлеченията и
търговията, хотелиерството и ресторантьорството.
economic.bg, 26 февруари 2021

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

Предприятие
Есетере България ЕООД
Еньо Бончев Продакшън ООД
Дамасцена ЕООД
Робертет България ЕООД
Биопроцес ЕООД
Биоланд България ЕООД
Лема - Марин Тодоров ЕТ
Ривана ЕООД
Булаттарс Продакшън Къмпани ООД
Ина ЕООД

Град
Добрич
София
Скобелево - СЗ
Долно Сахране
Костенец
Пловдив
Казанлък
Пловдив
София
Панагюрище

Печалба,
(хил. лв.)
2018
10 476
4 503
231
774
118
363
17
133
469
267

2019
5 752
4 860
1 301
587
353
214
162
156
120
105

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Какво да очакваме от SOFIX през март?

БФБ-София

Февруари приключи и той бе неутрален за родните
Седмичен оборот
22 – 26 февруари 2021 г.
индекси, които не регистрираха съществено изменение
Пазар
Оборот (лв.)
в нивата си. Ситуация, доста наподобяваща случилото се
Основен пазар
със SOFIX през втория месец на миналата година. И все
Premium
296 042.88
пак, нулевата промяна на индексите не е толкова лоша
Standard
5 263 176.59
новина, след ръста им в началото на тази година и може
АДСИЦ
2 180 704.98
да е предвестник на по-нататъшен ръст през следващите
Регулиран пазар месеци. Защото, на практика сме свидетели на
10 653 350.89
общо
консолидация след повишение и постигнато дъно, което
от техническа гледна точка не е лошо. допълнение,
BGREIT: 01.02.2020 – 02.03.2021
индексът излезе от "меча територия", след като се
отдалечи на повече от 20% от регистрираното си през
изминалата година дъно. През януари се случи още нещо
от изключително важно значение, което дава повод за
оптимизъм сред инвеститорите - "златно пресичане".
Става въпрос за преминаването на 50-периодната средна
величина на индекса (на дневна база) над 200периодната такава.
Защо това е важно?
BGBX40: 01.02.2020 – 02.03.2021
Според техническият анализ, подобно пресичане сочи
промяна на средносрочния и дългосрочния тренд към
по-добро. Нещо, от което БФБ се нуждае от много време
насам. Инвеститорите трябва да имат предвид, че
подобни "златни пресичания" се случват относително
рядко. Пресичането (трайно такова) на двете средни
величини при SOFIX се е случвало десетина пъти в
историята му, като след това сме ставали свидетели на
изключително повишение на показателя, през
SOFIX: 01.02.2020 – 02.03.2021
следващите години. Ако погледнем назад в историята на
индекса обаче, ще видим, че първото „златно пресичане“
се случва през август на 2001-ва година, а последвалия
възходящ тренд до следващото „смъртоносно
пресичане“ продължава цели седем години и носи
повишение на индекса от близо 17 пъти.
Стратегията инвеститорите да купуват акции на БФБ
когато 50-дневната средна е преминавала над 200дневната и да излизат от пазара при понижение на
краткосрочното под дългосрочната величана, може да се определи като – може би една от
най-добрите възможни стратегии да се търгува на българския капиталов пазар (поне въз
основа на историческото представяне на индекса). Освен голяма доходност за
инвеститорите, тази стратегия би им спестила и спад от над 80% на SOFIX през 2008-ма
година, както и загуба от над 20% от края на 2014-та година. За целта, инвеститорите просто
е трябвало да продават, когато краткосрочната средна величина се е понижавала под
дългосрочната такава. Инвеститорите, които са следвали тази проста стратегия на търговия
(да купуват при „златно“ и да продават при „смъртоносно“ пресичане) са се представили
много добре в исторически план. Тя, би им донесла среден годишен доход от около 20% на
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година, спрямо под 10% за тези, следващи стратегията „купи и дръж“, или купили индекса
SOFIX през 2000-та година и държащи го до днес.
Няма как да не посочим и още един факт, на база на историческото представяне на SOFIX.
Всеки път, когато индексът на сините чипове е коригирал с 20%, или повече от върха си, е
следвал силен ръст. По-точно – индексът е нараствал над два пъти в следващата година,
след края на корекцията. От върха си през 2018-та година, до дъното си (ако то е преминато)
през изминалата година, индексът на сините чипове SOFIX е загубил над 40%,
регистрирайки най-продължителния си мечи пазар. Сега на инвеститорите не им остава
нищо друго, освен да се надяват, че "бичият пазар" в който SOFIX е навлязъл, след
повишение от над 20% от дъното си, ще бъде траен и продължителен.
Какво да очакват инвеститорите през март?
Средното представяне на SOFIX е отрицателно в размер на малко над 1.5% през третия
месец на годината, от създаването на индекса до момента. Историческата справка сочи, че
най-голямо понижение бележи показателят през март на 2001-ва година, когато губи 14.4%
от стойността си. Още по-интересен е фактът, че индексът е отбелязвал понижение през
всеки от третите месеци на годините между 2003-та и 2007-ма година, време през което
SOFIX се повишава близо четири пъти. Най-добрият март пък, показателя отбелязва в
разгара на финансовата криза от 2009-та година, през която той губи значителна част от
стойността си. Тогава, през третия месец индексът регистрира повишение от 5.8%. В
заключение, може да се каже, че ако има "контра месец" през годината, то определено
номиниран за него би бил третият месец на годината. Тоест инвеститорите не би следвало
да се притесняват, ако показателят се понижи този март, а по-скоро това може дори да е
добър признак за посоката на пазара до края на годината.
infostock.bg, 01 март 2021

Анализатор: Капиталовите пазари са готови за корекция
Капиталовите пазари са готови за корекция. Това каза Николай Ваньов, финансов
анализатор, в предаването Клуб Investor по Bloomberg TV Bulgaria. „При акциите виждаме
повишена волатилност, което е нормално. Цените на акциите са на изключително високи
нива, като изглежда, че пазарът се отърси от лудостта на малките инвеститори“. По думите
на финансовия анализатор акциите тепърва търсят равновесни нива. „Рефлацията е
основната причина за нарастване на доходността по облигациите. Пазарите започнаха да
виждат инфлация в дългосрочен план“, обяснява Николай Ваньов. Той допълни още, че
самите централни банкери не помогнаха по никакъв начин на дълговите пазари, тъй като
заявиха, че са склонни да оставят инфлацията да отиде над целевите равнища, докато не
видят стабилно икономическо възстановяване. „В Европа се наблюдава също рефлационна
търговия, сериозен ръст на доходите по основните държавни ценни книжа. Има известен
оптимизъм, от който може да очакваме по-сериозно възстановяване на европейските
икономики може би до края на тази година“, очаква анализаторът. „Изглежда така, сякаш
пазарите са обхванати от безграничен оптимизъм и суровините може би са най-ясният
показател за това. Почти нямаме производствена суровина, която в момента да не е на или
около историческия си връх“, каза гостът.
investor.bg, 28 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.

стр. 6 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 09 (447) 04 март 2021

Камара на професионалните оценители

ИНВЕСТИЦИИ

Бургас, Поморие и Несебър строят с
европари анаеробна инсталация за
преработка на биоразградими отпадъци
В Бургас започна изграждането на първата по рода
си в страната анаеробна инсталация за преработка
на разделно събрани биоразградими отпадъци. С
нея ще се осигури допълнителен капацитет за
процеса по сметосъбиране и сметопреработка.
Проектът за нейното изграждане се изпълнява в
партньорство между трите общини Бургас, Поморие
и Несебър, съобщиха от Община Поморие.
Инсталацията ще разполага с едни от найсъвременните уреди и системи за извършването на
процесите по преработка на отпадъците. Тя ще
работи на принципа на естествен процес, при който
разграждането на отпадъците се извършва от
специални бактерии при пълна липсата на кислород.
Вследствие на този процес ще се получава компост
и метан, от който ще се произвежда електричество и
топлинна енергия. Капацитетът на инсталацията е за
преработка на 30 652 тона биоразградими отпадъци
годишно.
3e-news, 02 март 2021

Продължава динамичното развитие при
търговските паркове
Пазарът на търговски площи премина през редица
промени и предизвикателства през втората
половина на миналата година. В последния доклад
на Colliers, проследяващ развитието му, са отразени
промените по основните пазарни индикатори,
наблюдавани в четирите големи града на България –
София, Пловдив, Варна и Бургас. Предлагането на
модерни търговски площи в търговски центрове в
четирите града остава стабилно. Вследствие на
затварянето на шопинг центровете като част от
противоепидемините мерки, усвоените площи в
София за второто полугодие на миналата година са
на по-ниски нива - от 6260 кв. м, а за цялата година
те са общо 15 320 кв. метра. Откриванията на обекти
от по-големи търговски формати обуславят до
голяма степен този индикатор в Пловдив, Варна и
Бургас. Такъв пример са Billa и Sinsay в Пловдив,
IKEA във Варна, New Yorker и Decathlon в Бургас.
Търговските
паркове
продължават
своето
динамично развитие на българския пазар. Три нови

Стартира
преносния
Свищов

изграждането
газопровод

на
до

Стартира
изграждането
на
преносния газопровод до град
Свищов, съобщиха от Общината.
Днес е определен изпълнителят на
договора за обществената поръчка.
Изпълнението
на
обекта
е
възложено на ДЗЗД "Преносен
газопровод
Свищов"
от
"Булгартрансгаз" ЕАД, а процесът
по изграждане и въвеждане в
експлоатация се предвижда да
приключи до края на месец
октомври.
Дарик радио, 26 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

АПИ
стартира
обществена
поръчка за проект на ремонт на
Дунав мост при Русе
Агенция „Пътна инфраструктура“
стартира обществена поръчка за
изработване на технически проект
за основен ремонт на моста над
Дунав (Дунав мост 1) между Русе и
Гюргево,
който
съвпада
с
първокласния път I-2 Русе –
Разград.
Дължината
на
съоръжението
на
българска
територия е 1 км.

24 часа, 25 февруари 2021

investor.bg, 18 февруари 2021
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търговски парка са открити през второто полугодие на миналата година, с което общото
предлагане достига 190 450 кв. м, т.е. ръст от 9% спрямо първите шест месеца и 19% спрямо
края на 2019 г.
Банкеръ, 01 март 2021

Магистрала “Европа” готова до 2023 г.
Магистрала “Европа” може да бъде довършена напълно още в началото на 2023 г. Това личи
от документите, с които АПИ обяви в петък обществената поръчка за последния участък от
магистралата, който е от Сливница до северната скоростна тангента на столицата по изцяло
ново трасе. Търгът е само за строителство, тъй като АПИ разполага с готов технически
проект, съобщиха за “24 часа” от пътната агенция. Затова и цената е относително ниска 268 млн. лв. с ДДС за 16-километровия участък, който ще минава на север от Божурище и
ще се влее в околовръстното на столицата през северната скоростна тангента. Срокът за
изпълнение е само 660 дни от датата на подписване на договора, т.е. година и осем месеца.
Ако обществената поръчка не се забави заради обжалвания и договорът бъде подписан
преди края на 2021 г., което е напълно възможно, участъкът може да бъде завършен в
началото на 2023 г.
24 часа, 01 март 2021

Компанията за софтуерни роботи RPA.bg набра над 1 млн. лв.
финансиране
Българската компания за разработка на софтуерни роботи RPA.bg е набрала над 1 млн. лв.
външно финансиране. От сумата половината идва от Innovation Capital, фонд мениджър към
държавния Фонд на фондовете, а другата половина - от Digital Solution Partners, българско
инвестиционно дружество с фокус върху високотехнологични компании. В инвестицията
има и трети участник - местната компания за дигитална трансформация F27 (която има
сходни мениджъри и акционери с Digital Solution Partners). Нейното участие не е публична
информация. От общата инвестиция 400 хил. лв. са конвертируем заем. Според новото
разпределение на капитала при основателя на компанията Красимир Кръстев остават 78.5%
от дяловете, както и още 5% за съдружника му Александър Недялков. Innovation Capital
получава 12.5%, в F27 - 4%. В новата подялба липсва Digital Solution Partners, като това найвероятно се дължи на условието за конвертируем дълг. Инвестицията е направена при
оценка на компанията от около 4 млн. лв. RPA.bg е основана през 2016 г. и разработва
софтуерни роботи, чиято цел е да автоматизира процеси чрез изкуствен интелект и
машинно самообучение.
Капитал, 01 март 2021

Депутатите решиха: БТА става безплатна
Информацията на БТА става безплатна. Това реши окончателно парламентът като прие
промени в закона за агенцията, внесени от шефа на комисията по култура Вежди Рашидов
и колегата му от ГЕРБ Тома Биков. Промените бяха одобрени едновременно на две четения
с 80 гласа "за" и двама въздържали се. "Информацията от БТА става безплатна като част от
борбата срещу фалшивите новини", обеща новият директор на агенцията Кирил Вълчев.
Заради тежкото си финансово състояние в условията на пандемия, много български медии
са принудени да се отказват от достоверната информация на агенцията, аргументира се
Кирил Вълчев при разглеждането на закона в парламентарната комисия за култура и медии.
Банкеръ, 26 февруари 2021
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Изграждат четири нови язовира през следващите 10 г.
Четири нови язовира ще бъдат изградени през следващите 10 години в страната. Чрез тях
ще се гарантират количества с качествена питейната вода в районите, в които се очертава
намаляване на дебита от съществуващите водоизточници - “Нейковци” край Трявна,
“Мокра Бяла” край Севлиево, Кюстендил и др. Това докладва на премиера Бойко Борисов
зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков по време на проверка на
строителството на язовир „Луда Яна“, който се намира до Панагюрище. „Близо 60 милиона
лева е инвестицията в съоръжението. Строим и огромна пречиствателна станция, за да може
населението да е спокойно“, заяви премиерът Бойко Борисов по време на инспекцията.
Водоизточникът е от изключително значение за Панагюрище и околните населени места.
Общият обем на язовира ще бъде 20 млн. куб. м, а стената му ще е висока около 50 м.
Дарик радио, 26 февруари 2021

"Агрополихим" инвестира 60 млн. лв. в нови продукти и енергийна
ефективност
Около 60 млн. лв. ще инвестира девненският производител на торове "Агрополихим" в
следващите няколко години. Проектите ще позволят на компанията да разшири
продуктовата си гама, както и да подобри енергийната си ефективност, като използва
отпадъчната енергия от производството. Така заводът ще спечели по-силно пазарно
присъствие в Европа, а от друга страна ще намали разходите и въглеродните си емисии.
Основните инвестиции трябва да приключат до края на 2023 г. Ключовият проект е за
изграждане на инсталацията за калциев нитрат, с който компанията ще добави нова гама
водоразтворими торове към листата си и ще диверсифцира производството. Такива торове
се използват основно за хидропонно отглеждане на култури и поливно земеделие, като 90%
от новото производство ще бъде предназначено за износ в Европа. Самата инсталация
частично ще използва съществуваща техническа инфраструктура на едно от
производствата.
Капитал, 25 февруари 2021
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АНАЛИЗИ

БЕМФ: За изграждане на заместващи енергийни общности са нужни
инвеститори
В стратегията за устойчиво енергийно развитие има нелогични решения и липсват
политики, смятат от организацията
Привличането на инвеститори е в основата на трансформацията към нискоемисионна
енергетика, коментира по време на онлайн дискусия председателят на Българския енергиен
и минен форум (БЕМФ) Иван Хиновски. Няма и дума обаче за такава политика в
Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с
хоризонт до 2050 година.
"Как ще строим ВЕИ и заместващи мощности без инвеститори?", коментира той и посочи,
че не е възможна реализацията на идеята само с пари от европейските фондове.
Нуждата от заместващи мощности ще дойде след ангажимента на страната да затвори
въглищните централи, които са съществен замърсител. Но същевременно няма яснота какво
ще стане с въгледобива, посочи Хиновски.
Димитър Куюмджиев от БЕМФ отбеляза, че няма и опит за разнообразяване на дейността
на мините - те просто добиват въглища и нищо повече. Същевременно обаче в други части
по света се правят различни разработки като например водовъглищно гориво - въглищен
прах и вода, което се изгаря в специални котли.
Има и българска разработка за подобен тип гориво, но има и голяма съпротива от
топлоцентралите да използват експериментално това гориво.
На фона на заявките за въглеродна неутралност на българската икономика има идея за
превръщането на големите централи в Маришкия басейн от въглищни в парогазови, но
инвестицията за това е голяма, каза още Куюмджиев. Според него много по-изгодна ще
бъде употребата на водовъглищното гориво, а така ще се запази и въгледобивът в страната.
България разполага с около 1,8 млрд. тона запаси от въглища, които могат да задоволят
енергийните нужди на страната за срок от около 50 години.
По време на дискусията беше отбелязана и липсата на новите технологии - например в
транспорта, за малките модулни реактори или за оползотворяването на битовите
отпадъци.Хиновски отчете, че в момента се води много силна конкурентна борба по
отношение на реакторите между САЩ и Китай и кой пръв ще представи лицензиран
продукт.
Междувременно АЕЦ "Козлодуй" подписа договор за проучване на възможността за
изграждане на модулни реактори с американската компания NuScale Power
За експерта е нелогично и предвиденото в Стратегията повишение на потреблението на
електроенергия до 2050 година на фона на заявките за повишаването на енергийната
ефективност на сградите.
Димитър Куюмджиев посочи някои пропуски в политиките по отношение на отоплението
на сградите. Централното отопление правилно е посочено като спестяващо първична
енергия, но не се отчитат някои особености, посочи той. Например това е добра система за
големите градове, но за малките градове в страната по-добрият вариант е газификация, а
подобна политика в плановете на правителството липсва.
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Разходите на домакинствата могат да бъдат намалени с поставянето на покривите на
колектори за топла вода. Това е особено подходящо за панелните блокове, които имат
плоски покриви, уточни още Куюмджиев.
Не се използва напълно и потенциалът на водните ресурси. В плановете на правителството
е включен проектът за изграждане на яз. Яденица, който е разширението на ПАВЕЦ Чаира,
но например не се развива течението на Горна Арда и р. Дунав. България често предизвиква
наводнения в съседните държави заради невъзможността да улови водния ресурс, каза още
експертът.
Като цяло в стратегията за устойчиво енергийно развитие липсват ясни критерии за избора
на проекти, за които ще се работи, липсва оценка на въздействието от реализацията им, има
нелогични решения и липсват политики, категорични са от БЕМФ.
investor.bg, 26 февруари 2021
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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

 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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