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Високите цени на борсовия ток и като цяло
несигурната ситуация в сектора застигнаха и найголемият търговец на електроенергия в България "Гранд енерджи дистрибюшън", чиито приходи за
2020 г. бяха почти 759 млн. лв., а прогнозите за тази
година бяха за над милиард. В случая обаче три
фирми, две от които чуждестранни търговци на ток, са
поискали от Софийски градски съд "Гранд енерджи
дистрибюшън" да бъде обявено в несъстоятелност.
Делото е образувано на 4 октомври, като първото
заседание е било на 3 ноември. Към момента съдът е
назначил вещо лице, което да изготвим икономическа
експертиза и се събират допълнителни данни от
молителите. Междувременно от 18 ноември "Гранд
енерджи дистрибюшън" е с нов собственик, но и
преди, и сега се свързва с бизнес групата на Христо
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Три фирми искат фалита на най-големия
търговец на ток в България
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investor.bg, 01 декември 2021
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Производителят на IoT устройства „Алтерко“ АД
обяви, че е регистрирал в Германия дружеството
„Allterco
Europe“
GmbH.
В
процеса
на
регистрационната процедура Съветът на директорите
е преценил, че от оперативна гледна точка за целите
на новата компания е по-добре управлението да се
осъществява от местни лица, които да осъществяват
директен контакт с пазара, посочва се в съобщението
на компанията. За управител на германското
дружество е назначен само Волфганг Кирш, а не както
първоначално беше оповестено и Мирче Атанасовски.
Съветът на директорите на „Алтерко“ реши в края на
октомври да учреди дъщерно дружество в Германия,
със седалище и адрес в Мюнхен. Германия е един от
основните пазари на IoT устройствата с марка Shelly.
С местното дружество се цели оптимизация на
дистрибуцията, логистиката и обслужването на
потребителите и развитието на търговската мрежа.

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

2019'Q2

дъщерно

2019'Q2

"Алтерко" е регистрирало
дружество в Германия

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2020 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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Ковачки. Последният голям фалит на търговец на ток беше в края на 2017 г., когато "Фючър
енерджи", кандидат-купувач на бизнеса на CEZ в България в онзи момент, просто престана
да работи и остави клиентите си в критична ситуация. Сега, ако се стигне до фалит на
"Гранд енерджи дистрибюшън", той няма да е толкова изненадващо и потребителите ще
имат време да сключат договори с други търговци.
Капитал, 30 ноември 2021

Христо Стоичков влиза в търговията с ток у нас
Голямата звезда на българския футбол Христо Стоичков може да се превърне едно от
главните лица в търговията на ток в България, твърдят испанските издания "Економия
дихитал", "Ара Каталуния" и "Кроника глобал". Носителят на "Златната топка" е посредник
на испанската фирма Factoenergia, която възнамерява да влезе на родната борса за
електрическа енергия. Новината съобщи лично основателят и главен изпълнителен
директор на Factoenergia Емилио Росауд. Още не е ясно дали Стоичков е само посредник за
влизането на испанците у нас, или ще има роля и в управлението на бизнеса.
24 часа, 26 ноември 2021

Италианската DHH купува 60% в българската облачна компания
"Еволинк"
Италианската технологична група DHH обяви, че купува 60% в българската компания,
специализирана в облачните услуги "Еволинк". Цената на сделката е 2.45 млн. евро, които
ще бъдат платени в брой, а транзакцията трябва да бъде финализирана на 30 ноември.
Създадената през 2004 г. "Еволинк" работи с клиенти от различни сектори като телекоми и
медии, като предоставя тъй наречената "инфраструктура като услуга" (IaaS) - сред
основните й дейности е предоставянето на видеострийминг услуги, специализирани
облачни решения, виртуална частна мрежа, колокация и др. Например тя беше партньор на
БНТ и "Нова тв" за излъчването онлайн на европейското първенство по футбол това лято.
Компанията има два центъра за данни в София и около 50 души екип. Приходите й за
миналата година достигнаха около 6 млн. лв. и загуба от 841 хил. лв. заради отписани
несъбираеми вземания според отчета за 2020 г.
Капитал, 26 ноември 2021

„Евролийз Груп“ расте на лизинговия пазар с покупка на конкурент
"Евролийз Груп“ АД, което обединява инвестициите на „Еврохолд България“ АД в
лизинговия сектор на Балканите, ще придобие пряк едноличен контрол върху „Мого
България” ООД - София. Компанията получи разрешение за осъществяване на
концентрация от Комисията за защита на конкуренцията. Сделка ще се извърши въз основа
на Споразумение за закупуване на дялове от юни 2021 г., сключено между „Мого Финанс“
СА и "AC Mого Балканс енд Централ Ейжа" (Продавачи) и „Евролийз Груп” (Купувач). То
предвижда прехвърлянето на правото на собственост върху всичките 600 000 дяла, всеки на
стойност от 10 лева, представляващи 100% от капитала на „Мого България”.
Споразумението урежда няколко предварителни условия за формалното прехвърляне на
дяловете, сред които е получаването на разрешение от Комисията за защита на
конкуренцията. Когато сумата от общите обороти на всички участници в концентрацията
на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв., то те
са задължени да уведомят предварително Комисията за намерението си да осъществяват
концентрация. Кандидат-купувачът съобщи, че с придобиването на „Мого България” цели
да разшири присъствието си на пазара на лизингови услуги в България.
Банкеръ, 26 ноември 2021
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Цените на суровините в България са скочили с 20%
през октомври, а поскъпването ще продължи и в
началото на следващата година. Това прогнозира
компанията за кредитно застраховане Coface, според
която това повишение на цените изяжда маржовете на
печалбите в икономиката и предвещава значителна
инфлация в Централна и Източна Европа. В Унгария
повишението през октомври е близо 15%, а в Чехия
показателят за нарастване на цените на суровините е
най-нисък – близо 5.5%, последван от Полша с 10% за
същия период. Инфлацията в България значително се
увеличава през последното тримесечие на годината,
като надхвърля 5% през септември 2021 г. Водещи по
отчетена инфлация в ЦИЕ остават Румъния, Унгария
и Полша, които достигат стойности от близо 7% през
същия период тази година. Чувствителното
повишение на цените е продиктувано от глобалното

1.75

дек'19

Суровините в България поскъпнаха с 20%
през октомври

1.80

март'20

investor.bg, 29 ноември 2021
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Брутният външен дълг (частен и държавен) на
България към 30 септември възлиза на 41,080 млрд.
евро, което е с 3,4% повече в сравнение с края на
същия месец на 2020 г. Така той представлява 62,6%
от прогнозния БВП на страната, показват
предварителните данни на Българската народна банка
(БНБ). В централната банка изчисляват, че в края на
септември краткосрочните задължения са 6,282 млрд.
евро (15,3% от брутния дълг) и се увеличават с 3,5%
спрямо година по-рано. Дългосрочните задължения
възлизат на 34,797 млрд. евро (84,7% от брутния дълг,
като се увеличават с 3,4% спрямо края на септември
2020 г., когато бяха 33,652 млрд. евро. В БНБ
пресмятат, че към 30 септември 26,011 млрд. евро
(63,3%) от брутните външни задължения са с
остатъчен матуритет над една година. В евро са
деноминирани
82,9%
от
брутните
външни
задължения, при 83,5% година по-рано. Брутният
външен дълг на сектор "Държавно управление" е 8,280
млрд. евро и спрямо края на септември 2020 г. се
увеличава с 3,8% (302,5 млн. евро). Външните
задължения на бизнеса и домакинствата са 12,297
млрд. евро и нарастват с 2,2% спрямо септември на
миналата година, когато стигнаха 12,026 млрд. евро.

01.12.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.72123 BGN
1 GBP = 2.29630 BGN
Икономически показатели

септ'19

Външният дълг на България отбеляза 3,4%
годишен ръст към септември

Безработица: 4.7%, октомври 2021
7.5%
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търсене и високите цени на електроенергията, които са се повишили с близо 180% през
януари 2021 г. в сравнение със същия период на миналата година, коментира Грегорж
Шилевич, главен икономист на Coface за Централна и Източна Европа.
economic.bg, 26 ноември 2021

Безработните българи вече са 250 000 души
Броят на безработните българи в цялата страна за периода от края на декември 2020-а до
21-и ноември тази година надхвърли 250 000 души, сочат данните на Националния
статистически институт и Агенцията по заетостта. За същия период започналите нова
работа чрез бюрата по труда са малко над 206 000 души. От 15 до 21 ноември
новорегистрираните безработни в страната са 5 241 души и са значително повече от
започналите работа, които са 2 869 души. Най-много са записаните в бюрата по труда в
областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. На
много места разликата е над три пъти в полза на новорегистрираните. Социалните експерти
припомнят, че от декември 2019-а до декември 2020-а година записаните в бюрата по труда
у нас са били малко над 418 000 души, а започналите нова работа - 249 380. Основната
причина за голямата безработица все още е въздействието на пандемията.
money.bg, 25 ноември 2021

0,5% от българите с втора работа, най-често помагат в семеен бизнес
Само половин процент от българите се хващат и на втора работа и това ни отрежда последно
място в ЕЗ по този показател. Това показват данни на европейската статистическа служба
Евростат, обявени във вторник. Половината от българите с втора работа имат договор, а
останалите са самонаети или помагат в семеен бизнес. Такъв и е процентът в още две страни
- съседна Румъния и в Швеция. Общо в целия ЕС през втората половина на тази година под
4% от заетите хора в трудоспособна възраст са работили на две места. От над половината
са на втора позиция като служители, а 39% - като самонаети. На две работи се оказва, че
работят най-много хора в Нидерландия - 10 на сто, във Финландия и Дания - 7%, а в Естония
и Литва - 6 на сто. През второто тримесечие на 2021 г. 13% от заетите хора на възраст между
20 и 64 г. в ЕС са били самонаети. Останалата част от работещите преимуществено са
класифицирани като служители - те са 86 на сто, а малък дял, по-малко от 1 на сто, - като
семейни работници, отчита още Евростат.
24 часа, 24 ноември 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на дребно с автомобилни горива
и смазочни материали", по Печалба за 2020 г., в хил. лева
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Сакса ООД
ОМВ България ООД
Лукойл-България ЕООД
Езир ЕООД
Трейднет Варна ЕООД
Шел България ЕАД
АС 24 България ЕООД
Еми ООД
Мечта - Ойл ЕООД
Глобъл Коммерс - 1 ООД

Населено място
Долна баня
София
София
София
Варна
София
София
Бургас
Ямбол
Пловдив

Печалба,
(хил. лв.)
2019
22 827
27 125
68 228
27
2 559
5 681
2 189
1 734
1
676

2020
16 302
15 011
9 675
3 179
3 000
2 483
2 140
1 562
1 381
1 365

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

ЕК предлага нови мерки за стимулиране на
капиталовите пазари в ЕС

БФБ-София
Седмичен оборот
22 – 26 ноември 2021 г.
Пазар
Оборот (лв.)

Европейската комисия (ЕК) прие пакет от мерки за
подобряване на способността на дружествата да
Основен пазар
набират капитал в целия ЕС и за гарантиране, че
Premium
1 210 239.20
европейците получават най-добрите оферти за своите
Standard
10 269 623.16
спестявания и инвестиции, съобщават от пресслужбата
АДСИЦ
2 504 907.73
на Комисията. Мерките ще стимулират капиталовите
Регулиран пазар 20 379 528.38
пазари и ще спомогнат за икономическото
общо
възстановяване на Европа от кризата, предизвикана от
COVID-19, както и за цифровия и екологичния преход,
BGREIT: 29.10.2020 – 30.11.2021
посочва се в съобщението. Днешните предложения ще
гарантират по-добър достъп на инвеститорите до
данни за дружествата и търговията. Мерките също така
ще
насърчат
дългосрочните
инвестиции,
а
трансграничните продажби на инвестиционни фондове
ще станат по-лесни и сигурни, поясняват от ЕК.
Въвежда се Европейска единна точка за достъп
(ESAP), която ще предлага единна точка за достъп до
публична информация, свързана с финансите и
BGBX40: 29.10.2020 – 30.11.2021
устойчивостта на дружествата в ЕС, и до информация
за инвестиционните продукти на ЕС. Това ще даде на
дружествата по-голяма видимост пред инвеститорите
и ще разкрие повече източници на финансиране. Това
е особено важно за малките предприятия на малките
капиталови пазари, тъй като те по-лесно ще бъдат на
радарния екран на ЕС, но също и за международните
инвеститори. ESAP ще съдържа и публикуваната от
SOFIX: 29.10.2020 – 30.11.2021
дружествата информация за устойчивостта, като това
ще подпомогне постигането на целите на Европейския
зелен пакт. Според ЕК с промените се повишава
привлекателността на европейските фондове за
дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) за инвеститорите и
тяхната роля като допълнителен източник на
финансиране за дружествата от ЕС. Ще се улесни и
инвеститорите на дребно да инвестират в ЕФДИ, поспециално чрез премахването на минималния праг за
инвестиции в размер на 10 000 евро, като
същевременно се гарантира силната им защита. Повишава се и интеграцията на пазара на
алтернативни инвестиционни фондове. С предложението се хармонизират правилата,
свързани с фондове, които предоставят заеми на дружества. Това ще улесни кредитирането
на реалната икономика, като същевременно ще предпазва по-добре инвеститорите и ще
осигури финансова стабилност, посочват от ЕК. Въвежда се и Европейска консолидирана
система за борсова информация, която ще даде на инвеститорите достъп до данни почти в
реално време за търговията с акции, облигации и деривати във всички места за търговия в
ЕС. Досега този достъп беше ограничен до малък брой професионални инвеститори. От
Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИ) коментират, че
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през последните три години Комисията работи изключително активно за изграждането на
единен капиталов пазар в рамките на ЕС. през последните три години Комисията работи
изключително активно за изграждането на единен капиталов пазар в рамките на ЕС ЕК
продължава да извършва и регулярен мониторинг върху областите, в които може да се
наложи коригиране на действащи политики или разработване на нови такива, така че
европейските капиталови пазари да могат да подкрепят възстановяването на ЕС, бъдещия
устойчив растеж и прехода. В тази връзка се проследяват конкретни показатели за
напредъка, които са предназначени да помогнат да се отговори на ключови въпроси –
постига ли ЕС напредък относно Съюза на капиталовите пазари; имат ли европейските
компании достъп до средствата, необходими им за възстановяване след пандемията на
коронавируса, за растеж и създаване на работни места; наистина ли капиталовите пазари
подкрепят прехода към зелена и цифрова Европа; укрепват ли европейските капиталови
пазари глобалната конкурентоспособност на ЕС и неговата отворена стратегическа
автономия. Организацията е изразила подкрепа за предложеното опростяване на правилата
за листване на капиталовите пазари на малките и средни предприятия и насърчаването на
създаването на фонд за IPO за МСП с по-голям инвестиционен капацитет.
investor.bg, 26 ноември 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

Договори за 81 млн. лева подписа Община
Пловдив, нареди се след Варна и Бургас
За малко над 81 млн. са подписаните договори от
Община Пловдив от януари до ноември 2021 г. Сума
се разпределя в 158 контракта с 81 отделни
изпълнители. Голяма част от средствата отиват за
доставки на консумативи или хранителни продукти за
детските заведения и социалните кухни в града.
Лъвският пай от средствата по договорите през
годината обаче е за градските превозвачи, които си
разделят общо 22,8 млн. лева без ДДС за обслужването
на линиите под тепетата. Въпреки че процедурата е
започнала още през 2020 година, договорът и
плащанията според АОП попадат в обхвата на
текущата година. Тези средствата не са същински
оперативен разход. В този смисъл реалните разходи,
направени през обществени поръчки на местната
администрация за годината, са едва 59 милиона лева.
За справка през изминалата година те са близо 71 млн.
лева, а през 2019 г. - цели 83 млн. лева. Впечатление
прави още нещо - най-големият и скъп проект на
местна власт близо половин година е без подписан
договор, според базата данни на АОП.
Марица, 30 ноември 2021

Три инвестиции за близо 37 млн. лв.
разширяват производства и разкриват 125
нови работни места
Министърът на икономиката Даниела Везиева връчи
три сертификата клас А по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност
36 870 000 лв., които предвиждат разкриването на нови
125 работни места. Сертификати получиха проектите
на „Нестле България“ АД за инвестиция в
дигитализиране на производствения процес във
фабриката в София, „Дюра-Тайлс БГ“ за разширяване
на съществуващата дейност на дружеството за
производство на керамички изделия в гр. Нови пазар и
„Вемус Инвест“ ЕООД за изграждане на нова база в
Бургас за производство на кабели. Везиева посочи, че
с тези три нови проекта само за последните 6 месеца
по ЗНИ са сертифицирани инвестиции за близо
половин милиард лева. По думите й за този период са
сертифицирани общо 14 проекта, които се очаква да
създадат над 1500 нови работни места. Проектите са
предимно извън столицата, в това число няколко в

Британската IT компания
Endava отваря три нови
офиса в България
Британската
софтуерната
компания Endava, която от години
присъства в България, обяви, че
отваря три нови офиса в страната.
Извън централната си локация в
София
тя
вече
наема
IT
специалисти в градовете Варна,
Пловдив и Русе, като в близко
бъдеще се очаква на тези места да
открие и физически си работни
пространства. Междувременно не
крие,
че
активно
търси
възможности за разрастване и
другаде.
economic.bg, 01 декември 2021

Магазините
на
Lidl
България вече са 109

в

Lidl България продължава да
разширява присъствието си у нас.
Днес германската верига отвори
109-ия си магазин. Обектът се
намира в град София, бул. "Тодор
Александров" 173, и е построен
върху емблематично място за
квартала - някогашната Къпалня
"Чайка". Това е 32-ият Lidl в София
и 4-тият магазин на две нива в
страната, проектиран специално, за
да отговори на нуждите на
потребителите в гъсто населени
градски райони.
money.bg, 30 ноември 2021

"Каменица"
АД
ще
дистрибутира Guinness и
Kilkenny в България по
договор с Diageo
Партньорството
между
производителя на Johnnie Walker,
Smirnoff и Guinness и българската
компания ще е в сила от 1 януари
2022 г. И е част от споразумение за
цяла Централна и Източна Европа.
Двете марки бира Guinness и
Kilkenny ще се предлагат наред с
останалите
брандове
на
"Каменица" АД - "Каменица",
"Бургаско", Staropramen и т.н., в
избрани търговски обекти в
страната.
Капитал, 26 ноември 2021
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общини с безработица над средната за страната. „В последните няколко месеца направихме
много, за това за България да се говори вече като за страна, където е добре да се инвестира,
която започна да променя модела на поведение и да изсветлява бизнес средата“, допълни
тя. Икономическият министър коментира още, че по мярката, свързана с реализацията на
инвестиционните намерения в Плана за възстановяване, за развитие на индустриални
паркове и подобряване на инфраструктурната им, с бюджет от 416,5 млн.лв., ще се
подпомага изграждането на довеждащата, техническа и социална инфраструктура.
3e-news, 29 ноември 2021

България и Сърбия ще изграждат интермодален хъб на границата
На границата между България и Сърбия ще бъде изграден интермодален хъб. За това се
договориха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Христо Алексиев и сръбският министър на строителството, транспорта и инфраструктурата
Томислав Момирович по време на среща днес в Димитровград, Сърбия. Двете делегации
инспектираха строителните дейности на АМ „Европа“ на българска територия. Министрите
поеха ангажимент да продължат преговорите за съвместна дейност на общата гранична жп
гара. Алексиев посочи, че основна задача е да се осигури преминаването чрез оптимизиране
и модернизиране на техническите процедури за смяна на локомотиви, оптимизиране на
разписанията, намаляване на щетите за околната среда, чрез насърчаване на железопътния
и интермодалния транспорт. Двете държави ще отправят общо предложение към
Европейския съюз (ЕС) за включване на отсечката Драгоман-Ниш към основната
Трансевропейска транспортна мрежа, стана ясно по време на разговорите.
БТА, 26 ноември 2021

ЕК остави 4 български газови проекта в приоритетния си списък
Европейската комисия публикува Пети списък с проекти от общ интерес (PCIs/ПОИ) с
българско участие. От документа става ясно, че в него остават и четирите газови начинания
– три на „Булгартрансгаз“ и едно на „Ай Си Джи Би“. Всички те са част от Коридор северюг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа. Както беше и
четвъртия списък, публикуван през март 2020 г., и сега като приоритетни за Брюксел са
посочени:
• Междусистемна газова връзка Гърция – България, известна като IGB, между Комотини
(Гърция) и Стара Загора (България) и компресорна станция при Кипи (Гърция);
• Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система;
• Междусистемна газова връзка България - Сърбия, IBS;
• Разширение капацитета на ПГХ „Чирен”.
Първият от тези проекти се изпълнява от съвместното инвестиционно дружество „Ай Си
Джи Би“ АД, което е собственик на проекта и бъдещ притежател на газопровода, като делът
на „Български енергиен холдинг“ ЕАД е 50%, а другият дял от 50% се притежава от гръцкоиталианското дружество IGI Poseidon (50% DEPA S.A.; 50% Edison SpA). Другите три са на
„Булгартрансгаз“ ЕАД. Чрез включването на даден проект в списъка с проекти от „общ
интерес“ Европейската комисия го идентифицира като инвестиция с особено значение за
сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ в Европа, както и за
изграждането на интегриран и конкурентен пазар. Списъкът на ПОИ за целия ЕС се
актуализира от 2013 г. на всеки близо две години. Всички ПОИ са обект на
рационализирани процедури за издаване на разрешения и регулаторни процедури и са
допустими за финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) на ЕС.
economic.bg, 25 ноември 2021
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АНАЛИЗИ

Защо и как България да се върне в групата на влиятелните ядрени
държави?
Анализ на проф. д-р Янко Янев, изпълнителен директор на Международната академия
за ядрена енергия и виенския Център за ядрена компетентност
Това, че ядрената ни енергетика доказа по най-безспорен начин, че е стабилизиращият
фактор на националната енергосистема с предвидими и доказуеми цени на
електроенергията, е убедителен факт за онези, които в последните 20 години ни убеждаваха
за слънце и вятър, а сега някои дори говорят за геотермална енергия и какво ли още не.
Няма лошо да изучим геотермалния потенциал, който между другото е добре изследван, но
ние имаме знанието и опита да използваме термични и водни централи и сме една от 32-те
страни в света, които могат да управляват и ядрени централи, а поне 60 държави искат, но
не могат. Ядреното знание е огромен капитал, натрупан в последните 40 години на
безопасна и устойчива експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“. Електроенергията на АЕЦ
„Козлодуй“ е от най-евтините и преди всичко стабилни във времето - достъпна 24 часа от
денонощието, 7 дни в седмицата. Друг е въпросът, че въвеждането на пазар на
електроенергията е причина за спекулациите и рязкото покачване на цените на тока. Поне
досега пазарът не направи цената по-ниска, но създаде цял отбор от комисионери,
посредници, търговци на капацитет и всякакви други „пазарни“ субекти, чиято единствена
цел е да раздуват цената, която в крайна сметка плаща крайният потребител, бил той
гражданин или индустрия.
Никъде по света пазарът на електроенергия не доведе до по-евтино електричество, но
създаде кризи от най-различен характер, последните две в Тексас и цяла Европа. Сега с
исканията за дългосрочни договори за доставка, особено за индустрията, май ще се върнем
в доброто старо време, когато индустрията можеше да прогнозира цената на своите
продукти със стабилна енергийна компонента и да избира пазарите, на които да ги пласира.
Имаме много сложен проблем за решаване в енергетиката. Първата политическа дискусия,
особено в частта за ядрена енергетика, не вдъхва големи надежди, че ще се отместим от
нулевата точка, в която се намираме. Ще имаме правителство от 4 партии с по-скоро
медийно или почти никакво реално експертно знание в тази област, което е необходимо за
вземане на стратегическо решение като това за строителство на АЕЦ.
Нека не забравяме, че лицензирането на нов енергоблок в България за последен път е
правено преди повече от 30 години. Някои от хората, които го правиха, вече ги няма, а
трудно създаваме нови експерти от такъв калибър. Притеснително е, защото освен
задължителното условие да намерим начин как да тръгнем веднага към нови ядрени
мощности, е важно да реформираме цялата енергосистема. Отказът от използването на
въглищата е сложна задача, която минава през добре обосновано и позиционирано решение
във времето, което отчита сигурността на системата и всички социални и обществени
сътресения. Трудна, но възможна задача, ако се решава от компетентни експерти и смели
политици. Нека тези, които ще съставят правителството, обърнат внимание, че развитието
на ядрената енергетика в следващите 10 години е най-важната държавна задача в
енергийната област. Дано знаят, че този процес без участието на държавата е невъзможен.
Кой и как наби в главата на предшествениците им, че това може да стане само от частни
инвеститори, не знам, въпреки че подозирам. Частните инвеститори имат място, но след
като държавата определи и заеме своето място.
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След 40 години в ядрената област, започвайки със Софийския университет, работа в шест
правителства, Международната агенция за атомна енергия и в частния сектор, знам кой и
как развива атомна енергетика в световен мащаб, посочва Янев. Факт е, че миналата
седмица на конференция на партньорската организация International Framework for Nuclear
Energy Cooperation (IFNEC), водена от САЩ, столът на България беше празен. Нас ни
нямаше, а присъстваха премиери и министри от всички ядрени държави от Централна и
Източна Европа. И всички заявиха ясно, че разглеждат ядрената енергетика като найважния инструмент за безвъглеродна трансформация на енергийните системи. Това е
показателно, особено когато говорим за ролята на държавата, която е комплексна - от
регулиране на безопасността през националната сигурност и защита на населението до
международни отношения и ангажименти.
Става дума за компетентност, доверие и не на последно място – престиж. Бъдете сигурни,
че Великите сили въобще не се интересуват дали ще слагате слънчеви панели в
Кърджалийско или вятърни турбини до Шабла. Но от това кога, как и къде ще строим
атомна централа се интересува целия свят – от съседни държави, през големи
геополитически играчи до най-важната част - нашето население. И ако сега не направим
съществената крачка напред да дадем стабилна зелена светлина за нов ядрен проект, а може
би и на два – и в Белене, и в Козлодуй, след няколко години ще е твърде късно и болезнено
за бъдещето на страната. Къде и кога трябва да се изгради АЕЦ е сложно експертно и
икономическо решение и всякакви заклинания да не се харчат пари за този или друг проект,
освен че са глупави, са вредни. Ако ще създаваме А-отбора на България, нека да съберем
всички наши и поканим и чужди водещи специалисти, за да решим по най-добрия начин и
най-бързо сложната ситуация, в която сами се вкарахме за последните поне 10 години.
Съседите ни строят или искат да строят нови енергийни проекти, в това чисто и ядрени
централи. Турция изгражда активно вече 4 енергоблока в АЕЦ „Аккую“ заедно с Русия.
Преговорите за други 4 енергоблока в Синоп продължават, а площадката Игнеада, на 12
километра от Резово, е в процес на оценка и разработка с участието на Китай. Румъния
продължава активно да работи по довършването на АЕЦ „Черна вода“ с още два
енергоблока и вече приключва преговорите за финансиране. В допълнение привличат
американски компании да строят малки реактори. Ако още се чудим, много вероятно е
Сърбия да ни изпревари и да вземе държавно решение за собствена АЕЦ.
Надявам се новите управляващи да разчетат правилно казаното като градивно. Ако в много
други важни области вече са намерили съвпадение на цели, приоритети и начини за
осъществяване на политики, в ядрената енергетика това ще е сложно, но ако още се забави,
ще бъде пагубно за бъдещето на страната.
С годините в България бе натрупан огромен обществен заряд „за“ и „против“ ядрената
енергетика. И от политици, които я подкрепят, но не знаят защо или от отявлени
противници, които не разбират, а и не искат. Строителство на АЕЦ в Белене може да
започне веднага, а в Козлодуй с необходимия отстъп за подготовка и лицензиране на
площадката. Отложени решения и нови анализи водят само до загуби и възможна енергийна
катастрофа. Само за сведение - за последните 15 години са направени десетки анализи от
IAEA, HSBC, Cambridge analytics, EQE,VINCC, БАН и други, които ясно обосновават
енергийната и икономическа основа на проектите. Само бързо и солидно подкрепено
решение ще върне България в групата на влиятелните и отговорни ядрени държави, където
ѝ е мястото.
investor.bg, 30 ноември 2021
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“
КОГА: 30 ноември - 14 декември 2021, 18:30 - 21:00 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ
„ОЦЕНЯВАНЕ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО“

НА

ДЛЪЖНОСТИ.

СТРУКТУРИРАНЕ

НА

КОГА: 03 декември 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1

 ОНЛАЙН КУРС: „БЮДЖЕТИРАНЕ.
БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

БЮДЖЕТЕН

ПРОЦЕС.

ТЕХНИКИ

ЗА

КОГА: 27 - 28 януари 2022, 09:30 - 13:00 ч.
КЪДЕ: Online

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. МОДЕЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА
КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ“
КОГА: 16 февруари 2022, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 УЕБИНАР „ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ С
„ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ“
КОГА: 16 март 2022, 19:00 - 20:50 ч.
КЪДЕ: Online
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