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Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР)
потвърди присъдените на „Старком холдинг“ АД
кредитни рейтинги дългосрочен ВВВ- и краткосрочен
А-3. Заседанието на рейтинговия комитет на БАКР е
проведено на 23 декември 2021 г. По национална
скала дългосрочният рейтинг на „Старком холдинг“ е
А (BG), а краткосрочният А-1 (BG). Перспективата по
присъдените рейтинги е „стабилна“. Това е резултат
от запазеното стабилно финансово състояние на
дружеството и оценката за общ положителен ефект от
сделката по придобиване на седем дружества на ЧЕЗ
Груп в България и добавяне на ново направление
„Енергетика“ в основното дъщерно дружество „Еврохолд България”, независимо от поетите в хода
на сделката съществени задължения. В условията на
негативни въздействия върху развиваното в групата
направление „Енергетика“ от резките промени в
борсовите цени на електроенергията формираните
нива на ликвидност са оценени като задоволителни.
Задействаният от държавата мораториум върху
крайните цени за потребители и бъдещите решения на
правителството
за
компенсиране
на
електроразпределителните дружества се очаква да
окажат съществено влияние върху финансовото
състояние на компанията, което ще бъде оценено и
отразено в рейтинга ѝ, се казва в съобщението. Новият
сектор става с най-висока обща значимост за групата
от гледна точка размери на управлявани активи и
генерирани приходи и определящ общото ѝ
финансово състояние, като измества на втора по
значимост позиция инвестициите в застрахователната
дейност. Стойността на придобитите активи се
съотнася към поетите нови задължения за изпълнение
на сделката, така че финансовото състояние на
оценяваната компания не се променя в негативна
посока.

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

2019'Q3

"Старком холдинг" запази кредитния си
рейтинг след сделката на "Еврохолд" за
ЧЕЗ

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.

Източник: НСИ
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Напук на "Магнитски": Пеевски е продал още имоти за десетки милиони
на ММА боеца
Санкционираната от САЩ по закона "Магнитски" фирма на депутата Делян Пеевски
"Интръст" е продължила с коледното си прочистване от имоти. След описаните продажби
в цялата страна за близо 5 млн. лв. в дните около празниците тя е пристъпила към продажба
и на внушителния си портфейл в София и околностите. Обектите са много и включват
големи имения в периферията на столицата, апартаменти в града, незастроени парцели,
магазини и офиси и дори и почивна станция на Витоша. Справка само за част от найголемите от тях показва материален интерес над 15 млн. лв., което представлява или цената
по сделката, или данъчната оценка на имотите. А целият пакет заедно с вече прехвърлените
в страната вероятно надхвърля 30 млн. лв. Купувачът отново е същият - компанията
"Стройко 2011", в която в началото на декември 2021 г. като собственик влиза ММА
треньорът Севастиян Костов. Може би най-внушителната част от сделката са имения в
престижните южни квартали на София в подножието на планината. Безспорна перла в
пакета е къща на ул. "Златен век" 31 в "Симеоново", която е оценена на 4.5 млн. лв. В
Имотния регистър тя е описана като еднофамилна жилищна сграда с 450 кв.м застроена
площ, като обаче тя е двуетажна, така че реално РЗП вероятно е близо двойно по-голяма.
На парцела от 2.4 дка има и пристройка гараж 70 кв.м, а според сателитните снимки има
басейн. В допълнение е прехвърлен и съседният терен 835 кв.м с адрес ул. "Проф. Боян
Ничев" 4 заедно с разположената на него сграда. Тя е използвана за гараж за лимузини,
давани под наем от фирма "Рингспот". Севастиян Костов се е сдобил и с друга двуетажна
къща на съседната улица "Иван Богданов" 2 за 2 млн. лв. Тя е само с 350 кв.м РЗП и с помалък двор, като целият парцел е под декар. А също и три залепени незастроени парцела с
общо близо 2.5 дка площ. Още една от скъпите покупки е за 2.5 млн. лв. Това е триетажна
къща на ул. "Диамант" 47 в края на "Горна баня". На съседния незастроен парцел има тенис
корт, до който, видимо от сателитните снимки, достъп има само откъм имението. А като
бонус върви и съседната двуетажна къща на ул. "Каменица" 32А с оценка 793 хил. лв.
Последната по-значима къща е в "Бояна" на "Панорамен път" 59, в близост до Княжевската
гора. Сред имотите е и бившият почивен дом на Полиграфическия комбинат, който е
навътре в самия парк Витоша.
Капитал, 05 януари 2022

КЗК започна да проучва сделката за „Телелинк“
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство, с което да
провери дали е допустима сделката за продажбата на мажоритарен дял от „Телелинк бизнес
сървисис груп“ АД на „Словения Броудбанд С.а.р.л.“, която е част от портфолиото на
собственика на Vivacom. Това става ясно от съобщение на регулатора и от обявление на
сайта x3news.com. Новината идва, след като миналия месец излезе информация за
намерението за придобиване на поне 51% от собствеността на борсово търгуваната
Телелинк. Малко преди „Словения Броудбанд С.а.р.л.“ да отправи официално намерението
си за покупка, българската IT компания даде да се разбере, че планира през 2022 г. да пусне
на Българската фондова борса мажоритарен пакет акции. Към момента на БФБ се търгуват
малко повече от 20% от акциите на Телелинк. Компанията стана публична през 2020 г.,
няколко месеца след избухването на пандемията. Евентуално придобиване на мажоритарен
дял в нея от страна на „Словения Броудбанд С.а.р.л.“ би ѝ дало излаз на нови пазари. А това
именно е и посоката на поетия от българския играч път. След като се утвърди като име в
региона на Западните Балкани, Телелинк пристъпи към учредяване на свои дружества и на
Запад – в Германия и САЩ.
economic.bg, 23 декември 2021
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Бюджетен излишък от 638. млн. лв. през
януари-ноември 2021 г.
Министерството на финансите на България съобщи на
31 декември, че излишъкът на консолидирания
бюджет за първите 11 месеца на 2021 г. е 638,7 млн.
лв., или 0,5% от брутния вътрешен продукт, над
прогнозата на министерството за 570 млн. лв.,
публикувана миналия месец. Това е подобрение
спрямо същия период на миналата година, когато
България отчете бюджетен дефицит от 213,7 млн.
лева. За цялата 2021 г. министерството очаква да
отчете дефицит от 4 млрд. лв., или 3% от БВП, докато
ревизираният Закон за бюджета за 2021 г. предвижда
дефицит от 4,6 млрд. лв. Рязкото нарастване на
дефицита през последния месец на годината се дължи
на по-голямата част от допълнителните плащания по
мерките Covid-19, но и на предстоящите
компенсационни плащания за високи цени на
енергията на небитови потребители, казаха от
министерството. Държавният бюджет е с излишък от
806,6 млн. лв., а по еврофондовете в края на ноември
има дефицит от 167,9 млн. лв. Вноската на България в
бюджета на ЕС за първите 11 месеца на 2021 г. е 1,55
милиарда лева.
Sofia Globe, 31 декември 2021

05.01.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.73405 BGN
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По-високата цена на тока продължава да вдига
производствените цени в България и през ноември.
Цените на производител се повишиха с 31% на
годишна база през ноември 2021 г., след като през
предходния месец бяха нараснали с 24,1%. Това е ново
рекордно увеличение на цените на производител,
откакто през 2001 г. започва да се води тази
статистика. Само за месец поскъпването е с 8,4%,
става ясно от данни на Националния статистически
институт (НСИ) за миналия месец. Тези данни
потвърждават прогнозите за ускоряваща се инфлация
през следващите месеци. Общ индекс на цените на
производител в промишлеността НСИ регистрира
най-голямо нарастване на цените през ноември в
сравнение с година по-рано при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
- със 70,5%, в преработващата промишленост - с
19,4%, и в добивната промишленост - с 12,5%. В
преработващата промишленост значителен ръст е

400
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Производствената инфлация в България се
ускори до рекорд за всички времена
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отчетен при: производството на основни метали - с 50,9%, производството на химични
продукти - с 31,5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с
22,1%, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 17,2%.
investor.bg, 30 декември 2021

Външният дълг на България отбеляза 5,3% годишен ръст към октомври
Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към 31 октомври възлиза на 41,411
млрд. евро, което е с 2,068 млрд. евро (5,3%) повече в сравнение с края на същия месец на
миналата година. Така той представлява 63,1% от прогнозния БВП на страната, показват
предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Експертите на централната
банка изчисляват, че към края на октомври краткосрочните задължения са 6,271 млрд. евро
и се увеличават с 652,5 млн. евро (11,6%) спрямо година по-рано. Дългосрочните
задължения достигат 35,140 млрд. евро, като се увеличават с 1,416 млрд. евро (4,2%) спрямо
година по-рано. Към края на октомври 26,765 млрд. евро (64,6%) от брутните външни
задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 82,9% от
брутните външни задължения, при 83,6% година по-рано. Брутният външен дълг на сектор
Държавно управление в края на октомври е 8,208 млрд. евро и спрямо година по-рано расте
с 216,7 млн. евро (2,7%).
investor.bg, 29 декември 2021

Разходите за труд в България са нараснали рязко през лятото
Разходите за труд в България са ускорили съществено ръста си през летните месеци, след
като през второто тримесечие тръгнаха леко нагоре. Това се вижда от предварителните
данни на Националния статистически институт (НСИ). През юли-септември разходите на
работодателите за труд са стимулирани най-вече от увеличенията в индустрията, услугите
и строителството. Тенденцията е противоположна в годишен план, тъй като през третото
тримесечие на 2020 г. разходите за труд в България съществено забавиха ръста си. През
юли-септември 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите
от тях лица нараснаха с едва 3,5% на годишна база. Тенденцията на спад в разходите за труд
беше доминираща през миналата година, особено в месеците на извънредно положение
заради пандемията и налагането на ограничителни мерки. В края на миналата година обаче
разходите на работодателите за труд се върнаха към ръст.
investor.bg, 22 декември 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на хранителни продукти",
по Общо активи за 2020 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Олива АД
АДМ Разград ЕАД
Захарен комбинат Пловдив АД
Нестле България АД
Градус - 1 ЕООД
Марица Олио АД
Монделийз България продакшън ЕООД
Ойропак ЕООД
Пилко ЕООД
Топаз мел ООД

Населено място
Кнежа
Разград
Пловдив
София
Стара Загора
Пазарджик
София
София
Разград
София

Общо активи,
(хил. лв.)
2019
2020
497 078
877 026
428 055
496 677
227 753
236 699
116 219
114 560
101 040
103 961
99 073
99 284
86 733
90 233
74 322
89 197
91 066
88 440
85 845
87 039

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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АДСИЦ
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Регулиран пазар общо
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1 563 685.55

11.12

БФБ

1 113 204.19

Standard

09.12

Инвеститорите
на
прекрасна година

Premium

07.12

investor.bg, 04 януари 2022

Основен пазар

05.12

„Българска фондова борса“ (БФБ) приключи 2021 г.
със 106% ръст на оборота до 819 млн. лв. за годината,
показват изчисления на Investor.bg на базата на данни
на пазарния оператор. Броят сделки се увеличава с 42%
до 86 863. Новите сегменти на борсата BEAM и MTF
BSE International допринасят с общо 5,35% за оборота
през 2021 г. и с 12,43% от сделките. Пазарът за растеж
BEAM започна през януари и на него се листват
компании без потвърден проспект от Комисията за
финансов надзор. Акциите си листнаха 7 компании,
като три от тях привлякоха почти по 6 млн. лв., което е
максимумът за този пазар. Сделките бяха 9 048, или
10,42% от всички на борсата, а оборотът беше за 33,5
млн. лв., или 4,09% от целия. MTF BSE International
даде достъп на българските инвеститори през
българските банки и посредници до над 100 световни
компании и борсово търгувани фондове (ETF-и).
Многостранната система за търговия започна през
юли, като до декември оборотът вече бе 10,3 млн. лв.,
или 1,26% от целия оборот при 1 746 сделки, или 2,01%
от всички. През септември, октомври, ноември и
декември оборотът на този пазар бе за над 2 млн. лв.
месечно. Оборотът на БФБ от 819 млн. лв. е рекорден
за последните 8 години, след като през 2013 г. достигна
1,52 млрд. лв. Спрямо върховата 2007 г. оборотът
отбелязва спад от 92%, или 12 пъти, защото тогава
беше 9,95 млрд. лв. С най-голям оборот през 2021 г.
бяха „Софарма“ АД с 59 млн. лв., „Софарма имоти“
АДСИЦ с 41 млн. лв., „Еврохолд България“ АД с 35
млн. лв., „Алтерко“ АД с 30 млн. лв., „ТК-Холд“ АД с
30 млн. лв. и други.

БФБ-София
Седмичен оборот
27 – 31 декември 2021 г.
Пазар
Оборот (лв.)

03.12

Оборотът на БФБ се покачи с над 100% до
819 млн. лв. за 2021 г.

Изпращаме 2021 година - още една година, белязана от дълбоките промени в икономиката,
политиката и обществото вследствие на пандемията от коронавирус. Сега, когато и
последните 12 месеца са почти история, Investor.bg събра най-значимите събития и
тенденции от политическия и икономически живот в България и по света през последната
година в специалната секция „Икономиката през 2021". Краят на годината е време за
равносметка. Каква беше изтичащата 2021 г. за спекулантите и инвеститорите на
„Българска фондова борса“ АД? Какви изводи може да направим занапред? Краткият
отговор е, че миналата година бе „най-хубавата". Ръст на SOFIX от 42%, ръст при цените
на „Алтерко“ АД и „Илевън Кепитъл“ АД с по 250-260%, при „Доверие обединен холдинг“
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АД с 200%, при „Агрия груп холдинг“ АД със 180%, при „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ
и „БФБ“ АД с по около 100%. Е, имаше и губещи позиции, като „Сирма груп холдинг“ АД
с минус 17%, „ПИБ“ с минус 14%, „Химимпорт“ АД с 10%, „Градус“, „Неохим“ и „Софарма
Трейдинг“ с между 6% и 8% спад.
Пазарът не растеше еднородно
Еднакъв за всички беше само интересът на новият пазар BEAM, където при седем
предлагания всички бяха на печалба при старта на свободната търговия. Дори свободната
търговия при „Биодит“ и „Син Карс“ отвори с по над 100% печалба месец след записването.
При „Дронамикс Кепитъл“ към 23 декември повишението е със 70% за участвалите на
предлагането. Тъй като презаписването е 4,5 пъти, останалият ресурс реално е
„бездействал“. С коригиране на този ефект доходността върху целия заделен ресурс за търга
възлиза на около 16%. Пазарът BEAM е нов за „Българска фондова борса“, като започна в
началото на 2021 г., и целта му е без одобрен проспект от Комисията за финансов надзор да
срещне инвеститори и компании с потенциал (т. нар. стартъп индустрия и не само). Като
цяло това са компании без печалба (като „Биодит“ и „Син Карс“), а често и без приходи
(като „Дронамикс“ например). Затова и участието на този пазар може да се оприличи на
рисково и със сигурност не се планира всички компании на него да оцелеят. Другите найрастящи компании през годината „Алтерко“ и „Илевън Кепитъл“ са част от новата
икономика и новите борсови компании. Те не са компании, създадени преди 10 ноември
1989 г., нито са част от масовата приватизация през 1995-1997 г. и не са и от вълната IPOта през 2004-2007 г. „Доверие обединен холдинг“ АД отчете силен ръст. В компанията са
новопридобитата банка в Молдова и франчайза на „Мосю Бриколаж" за България. „Агрия
груп холдинг“ e IPO от декември 2007 г. (точно в началото на кризата) и сега се представи
добре благодарение на силното поскъпване на пшеницата, царевицата, слънчогледа и
земеделската земя. Като цяло се очертаха няколко тенденции. Първата е, че трябва да има
подбиране на акциите, защото и някои ликвидни компании поевтиняха. Второто е, че
понякога трябва да се продава навреме. Например „Син Карс“ имаше сделки над 2 лв. за
акция, но впоследствие цената спадна и до около 1,1 лв. „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ
пък започна годината на цена от малко над 30 ст. за акция, качи дори до 0,86 лв., но
финишира на 0,61 лв. за акция на 23 декември. Това наистина е 100% ръст, но по-рано той
беше почти 200%. Цената на природния газ подлуди инвестиралите в акции на „Неохим“
АД и книжата му започнаха на цена от около 25 лв., качиха се и до 42 лв. и сега са около 22
лв. Бракът на стартъп индустрията и БФБ роди бурята „Дронамикс” и презаписването от 11
пъти при „Ейч Ар Кепитъл“ АД.
Демократизиране на инвестирането
Третото публично предлагане на пазара BEAM беше на „Импулс I” АД на 7 юли 2021 г. за
6 млн. лв. В първите две (на „Биодит” за 1 млн. лв. и на „Син Карс” за 2 млн. лв.)
печелившите се оказаха тези с най-бързите пръсти (най-бързо въвелите поръчките си).
Затова от „Импулс I” намериха решение и в първите 40 минути на предлагането на 7 юли
2021 г. от 9:30 до 10:10 ч. можеше да се въвеждат само поръчки за до 10 хил. акции на едно
лице (до 11 хил. лв.). Това даде шанс на малките инвеститори да запишат. При „Смарт
Органик“ АД на 11 ноември това отново беше така и в първите 40 минути се приемаха само
поръчки за до 2000 акции (в случая до 37 800 лв.). Впоследствие „Дронамикс“ и „Ейч Ар
Кепитъл“ не спазиха това предимство и акциите се разпределяха пропорционално.
Презаписването при първото беше около 4,5 пъти (при предлагане за 6 млн. лв.), а при
второто около 11 пъти (при предлагане за 1,5 млн. лв.). Така едно физическо лице записа
9,44% от емисията на „Дронамикс“ или 503 620 акции по 1,1 лв. за общо 554 хил. лв., а
поръчката е била за 2,5 млн. лв. Съответно изобилстваше от сделки за по 7 акции, 82 акции,
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45 акции, 78 и т.н. Общо 1028 лица записаха акции при средно на лице 5189 акции за около
5707 лв. Но те не бяха с приоритет за малкия инвеститор. Надеждите са в бъдеще
практиката, въведена от „Импулс I”, да се поднови, за да не се усеща като демотивиращо,
когато при презаписване от 5 или 10 пъти се участва с 5000 лв., но се класира само за 500
лв.
Ликвидността
За да могат инвеститорите да купуват и продават, а не да бъдат „заклещени“ в дадена
позиция, трябва ликвидност. Такава тази година не липсваше. Не само защото Expat SOFIX
ETF купуваше и продаваше при записвания и тегления, както и при ребалансирания, но и
броят инвеститори се увеличи. Още до 1 декември оборотът за 2021 г. вече изпреварваше
този за цялата 2020 г. с 40%.
Двойното листване
Двойното листване на „Алтерко“ АД във Франкфурт се чакаше от месеци и когато се случи
на 22 ноември 2021 г. акциите там достигнаха абсолютния връх от 16,8 евро за акция (32,86
лв.), но по късно имаше сделки и на 10,1 евро (19,75 лв.), а пазарът се успокои около 12,4
евро за акция (24,25 лв.). Оборотът във Франкфурт възлезе на 1,57 млн. евро за месец, от
които 1,08 млн. евро в края на ноември. Вероятно инвеститорите чакат в началото на 2022
г. регулярното обявяване на продажбите на IoT устройства за предходното тримесечие,
преди да излязат от оформилият се ценови рейндж.
Посредниците
От 7-те листвания на пазара BEAM, пет бяха направени от ИП Карол АД, включително
първото на „Биодит“ АД, третото на „Импулс I” АД и последните три на „Смарт Органик“
АД, на „Дронамикс“ и „Ейч Ар Кепитъл“. Две направи ИП „Елана Трейдинг“ АД - тези на
„Син Карс“ и на „Инфинити Кепитъл“ (с проект за имоти край село Гурмазово до София).
Сред посредниците може да отличим и ЦКБ, което с активни покупки изведе новият
сегмент MTF BSE International до нужната критична маса.
Консултантите
„Импетус Капитал“ имаше силен ефект върху пазара заради участие при „Алтерко“,
„Биодит“ и „Импулс I” АД. Експат Капитал помогна за двойното листване на „Алтерко“ АД
във Франкфурт, също листна фондовете си в Любляна, освен в София, Лондон и Франфурт.
MTF BSE International
Този пазар тръгна през юли 2021 г., но дава достъп до стотици световни компании и
фондове (ETF) за клиентите на инвестиционните посредници членове на БФБ. Това е бърз
и лесен достъп за българите до чуждите пазари, защото понякога чуждестранните брокери
бавят регистрацията с месеци, когато има наплив от желаещи, както през март 2020 г.
Старите компании
Разбира се, не трябва да се пренебрегва труда и усилията на много други компании и
посредници, които се бориха през 2021 г., за да дадат на инвеститорите добри резултати.
Тук може да споменем „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“, „Адванс Терафонд“, „Стара
планина холд“, „М+С Хидравлик“, „Хидравлични елементи и системи“, „Спиди“, „ЕМКА“,
„Монбат“, „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, „Елана Агрокредит“ АД и т.н.
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Отговорът на старите компании
„Софарма“ АД се опита да върне имиджа си на флагман, загубен от „Алтерко“ АД, като в
края на 2021 г. акциите й поскъпнаха. Оборотът с тях беше много силен, имаше сериозно
изкупуване на акции от „Софарма имоти“ довело до 50% поскъпване, имаше сериозна
търговия със „Софарма Трейдинг“ (при падащи цени) и „Софарма“ АД издаде успешно
емисия варанти. „Софарма“ АД има и една четвърт от капитала на „Доверие обединен
холдинг“ АД. Може да се каже, че групата на „Софарма“ АД се бори за вниманието на
инвеститорите в острата конкуренция на новите звезди „Алтерко“, „Импулс I” (последното
има дял в „Алтерко“), „Дронамикс“, „Илевън Кепитъл“ (последното има дял в
„Дронамикс“) и други.
Очакванията за 2022 г.
Ако няма криза на финансовите пазари, новите предлагания на пазара BEAM, а и вероятно
на Основен пазар, ще продължат. Това ще донесе много нови възможности за
инвеститорите, както и оборот за „Българска фондова борса“. Ако започне корекция на
пазарите, има риск да си припомним 2008-2009 г., особено на BEAM, където има компании
без приходи или без печалба. Както казват умните хора, ще стане едно от двете, но кое
точно, ще разберем след 12 месеца.
investor.bg, 01 януари 2022

* 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

4 моста над Дунав, 3 тунела под Стара
планина:
правителство
планира
12
милиарда лева за инфраструктура
Проектобюджетът за 2022-а година ще бъде готов до
средата на януари, тогава ще започне и общественото
му обсъждане. До края на месеца ще бъде внесен за
гласуване в Народното събрание. Това обяви
министърът на финансите Асен Василев на брифинг
пред медиите. Новото правителство планира
инвестиция в размер на 12 милиарда лева за
инфраструктура. Парите ще бъдат насочени за обекти,
които да се изградят в следващите 4 години. Сред тях
най-ключовите са довършването на автомагистрала
"Хемус", разрешаването на казуса с отсечката Русе Бяла, в която често има пътни инциденти и която
трябва да се превърне в скоростен път, както и
изграждането на 4 или 5 моста над Дунав. Предвиждат
се и два или три тунела под Стара планина, завършване
на автомагистрала "Струма" и "Черно море", както и на
редица пътни отсечки, чието изграждане се отлага от
години. Той обяви още, че за падежиращия през
февруари и март външен дълг България не се очаква да
взима нови зами от международните пазари. В средата
на януари се чака да е готов и окончателният вариант
на Плана за възстановяване, който да удовлетворява
както Брюксел, така и българската енергетика, стана
ясно още от думите на вицепремиера.
money.bg, 05 януари 2022

Властта се отказва от газова централа в
"Марица Изток"
Управляващите смятат да се откажат от идеята за
изграждане на паро-газова централа на мястото на
въглищните електропроизводствени мощности в
комплекса "Марица Изток". Такава централа няма да
има заради проблемите с доставките на газ, който и без
това се счита от Брюксел за преходно гориво и
безвъзмездното финансиране за подобни проекти е под
въпрос. Затова ще се предложи по-дългосрочно
решение за намаляването на вредните газове. В
последния вариант на проектите в българския план за
възстановяване и устойчивост, по който България
очаква над 12.6 млрд. лв. евросубсидии, се
предвиждаше ЕК да даде 1 млрд. лв. субсидия за
заместваща газова мощност от 1000 МВ на площадката
на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2". Планът обаче е

Булгаргаз не знае кога ще е
готова газова връзка ГърцияБългария
Единственото трасе за доставка на
азерски природен газ за България,
съгласно договора с азерската
страна, е газопроводът IGB
(междусистемната газова връзка
Гърция-България), който не е
изграден. Изграждането му е
отговорност на гръцко-българската
компания "Ай Си Джи Би" АД.
"Булгаргаз" ЕАД не може да влияе
върху този процес, но понася
негативните
последици
от
забавянето в изграждането му. Така
от "Булгаргаз" отговарят защо
България получава само част от
договорените количества природен
газ от Азербайджан. Според
писмото им през 2020 г. азерският
доставчик започва доставки по
Трансадриатическия газопровод до
мястото на свързване с IGB на
Комотини, но газопроводът IGB не
е изграден.
news.bg, 04 януари 2022

КЗП официално забрани на
телекомите да вдигат цените
си с размера на двегодишната
инфлация
Комисията
за
защита
на
потребителите е издала заповеди, с
които забранява на "Теленор
България" и "А1 България" да
индексират цените по ред, който не
е предвиден в сключените между
него и потребителите договори.
Комисията базира решението си на
основание чл. 68л, чл. 68в и чл. 68г
от
Закона
за
защита
на
потребителите. Броени дни преди
Коледните празници мобилните
оператори
съобщиха
почти
едновременно, че ще индексират
месечните такси за всички свои
услуги - тв, интернет, мобилна
телефония и съответните пакети, и
за всички потребители (фирми и
домакинства) спрямо инфлацията
през последните две години.
Капитал, 29 декември 2021
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силно критикуван от Брюксел – най-вече заради желанието въглищните централи да
работят до 2038 г., че дори и след 2040 г., и отново ще се преработва. Мярката с търсеното
друго решение за намаляване замърсяването на въздуха ще бъде записана в поредната
ревизия на Националния план за възстановяване и устойчивост, която управляващите
възнамеряват да представят до средата на януари.
mediapool.bg, 05 януари 2022

ЕБВР ще отпусне още 20 млн. евро на българската София Мед
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) заяви, че ще отпусне нов заем от
20 милиона евро на българския производител на медни изделия София Мед, за да помогне
за покриване на нуждите от капиталови разходи в контекста на неговия устойчив растеж.
Средствата ще позволят на София Мед да разшири производството на ленти от мед и медни
сплави, главно в отговор на нарастващото търсене на мед със зелена насоченост, вариращи
от електронна мобилност до възобновяема енергия. Инвестициите, финансирани от ЕБВР,
включват две пещи за отгряване, нов агрегат за студено валцуване, както и други
инвестиции, увеличаващи производителността на крайните етапи на производство. Като
част от ангажимента, ЕБВР също така ще подкрепи София Мед в разработването и
прилагането на нисковъглеродна пътека за привеждане на операциите в съответствие с
целите на Парижкото споразумение за изменението на климата. По-рано тази година ЕБВР
заяви, че ще предостави заем до 20 милиона евро в подкрепа на инвестиционната програма
на София Мед. Обезпеченият заем ще бъде със срок до седем години. Приходите от заема
ще бъдат използвани за финансиране на програмата за капиталови разходи на София Мед
за 2020-2022 г. на обща стойност 27 милиона евро, която предполага увеличаване на
капацитета за производство на ленти от мед и медни сплави, които да се използват за
електронна мобилност и възобновяема енергия.
SeeNews, 29 декември 2021
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Нулева година за инфраструктурата, която чака новите европейски пари
С над 4 млрд. лева ще разполага България за инфраструктурно строителство в периода
до 2030 г.
Изпращаме 2021 година - още една година, белязана от дълбоките промени в икономиката,
политиката и обществото вследствие на пандемията от коронавирус. Сега, когато и
последните 12 месеца са почти история, Investor.bg събра най-значимите събития и
тенденции от политическия и икономически живот в България и по света през последната
година в специалната секция „Икономиката през 2021".
2021 г. може да се определи като почти „нулева“ за инвестициите в транспортна
инфраструктура. Инструментите за финансирането на строителството на жп и пътна
инфраструктура за периода 2021-2027 г. все още се структурират. Работи се по
довършването на вече започнати проекти.
Строителната продукция в сектора „Инженерно строителство“, където влиза
инфраструктурата, ускорява спада в края на деветмесечието, откогато са последните данни.
Отделно секторът премина през най-тежките финансови и корупционни скандали и
разкрития около строителството на магистрала „Хемус“.
Вече трети програмен период България не успява да довърши и една единствена
железопътна магистрала. Бави се и изпълнението на два ключови проекта – жп линията
Волуяк–Драгоман и последната отсечка от магистрала „Европа“ Сливница–София, заради
което има риск от загуба на пари за финансирането на строителството.
За следващия програмен период България може да разчита на над 4 млрд. лева за
транспортна инфраструктура, с акцент върху жп проектите. От тях около 3,7 млрд. лева са
по новата оперативна програма „Транспортна свързаност“, а останалите ще са по Плана за
възстановяване – за разширението на метрото в София до „Левски-Г“ и към кв. „Слатина“.
Ако програмите бъдат одобрени в следващите месеци, до края на 2022 г. и началото на 2023
г. може да започне и изпълнението на проектите, включени в тях. Най-мащабният е
отсечката на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле.
Строителството в низходящ тренд
Към края на септември, откогато са последните данни на Камарата на строителите в
България, общата строителна продукция намалява с 21,6% на годишна база при спад под
4,4% година по-рано и от 0,3% за цялата 2020 г.
Понижението се определя основно от свиването на сградното строителство, но темповете
на спад на строителната продукция от инженерното строителство също се ускоряват.
Към края на септември строителната продукция от сектора „Инженерно строителство“
намалява с 18,9% в сравнение със същия период на 2020 г. при 0,9% спад към края на
септември 2020 г. и ръст от 4,2% за цялата 2020 г.
Безработните в отрасъл строителство за деветмесечието на 2021 г. са 15,9 хил. души, или
8,9% от общо регистрираните безработни. Спрямо деветмесечието на 2020 г. данните
показват, че безработните лица в сектор строителство се увеличават с 3,2 хил. души, или с
25,2%.
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Преките инвестиции за деветмесечието на 2021 г. в отрасъл строителство са с отрицателна
стойност и възлизат на -51 млн. евро, като спрямо деветмесечието на 2020 г. намаляват със
118,1 млн. евро (176%), изчисляват още от Камарата.
Що се отнася до обявените обществени поръчки в сектора, и броят, и стойността им растат
за деветмесечието. Спад е регистриран само при поръчките за ВиК инфраструктура, които
ще тръгнат при одобрение на новата програма „Околна среда“. Поръчките за инженерна
инфраструктура, сградно строителство и енергийна инфраструктура също се увеличават, но
са по-малки по размер, обявени от общини и по-малки административни структури.
Довършване на проекти
Тази година започна строителството на жп възел Пловдив и пробивът под жп гарата в
Пловдив. Проектът е за почти 90 млн. лева без ДДС и се финансира от Механизма за
свързване на Европа.
Продължава изпълнението на ремонта на жп линията София–Волуяк, както и на жп възел
София, вкл. коловозите на Централна гара София.
Напредва строителството на тунелите по жп линията Елин Пелин–Костенец.
Строителството на отсечката беше фазирано и ще продължи и през следващия програмен
период заради натрупаните забавяния при отчуждаването на имоти и обжалвания.
Приключи електрификацията на единствения неелектрифициран участък по жп линията
Русе–Свиленград – този от Нова Загора до Симеоновград, на стойност 56 млн. лева. Тече
процедура за ремонт на жп линията от Ямбол до Зимница, която е част от жп коридора до
Бургас. Пристигнаха и нови локомотиви за БДЖ.
От големите пътни проекти през 2021 г. беше пусната отсечката от околовръстния път на
София от кв. „Младост“ до магистрала „Тракия“, ремонтирана и разширена за почти 143
млн. лева.
Изцяло прокопан е тунел „Железница“ на магистрала „Струма“. Пред избор на изпълнител
е отсечката от магистрала „Европа“ от Сливница до Северната скоростна тангента на
София. В процедурата останаха 4 кандидата.
Във ВиК сектора трябва скоро да започнат дейностите по строителството на водния цикъл
на Перник за над 100 млн. лева. Продължава работата и по водния цикъл на Пловдив, Стара
Загора, Велико Търново и още няколко области.
Забавяния
На последното заседание на Техническия комитет за наблюдение на програмата „Транспорт
и транспортна инфраструктура“ стана ясно, че има риск за около 500 млн. лева за жп
линията Волуяк–Драгоман и последния участък на магистрала „Европа“ – от Сливница до
Северната скоростна тангента на София.
Двата проекта бяха вкарани в програмата на мястото на отсечката от „Струма“ през
Кресненското дефиле, чието строителство ще продължи в периода до 2030 г. Бавят се
отчуждителни процедури и археологически разкопки, а за магистралната отсечка още не са
избрани и изпълнители. От 10 участника на финала останаха само 4 фирми.
Има забавяне и при водния цикъл на област Добрич заради собствеността на
пречиствателната станция в курорта „Албена“. Министерството на регионалното развитие
и благоустройството търси решение, което да устройства и курортите, и общините в
областта, за да се спаси инвестицията за 113 млн. лева.
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Заради забавяне беше фазирана модернизацията на жп линията Елин Пелин–Костенец, като
строителните дейности ще продължат и през този програмен период с европейски пари.
Новият програмен период
Около 3,7 млрд. лева се очакват по програмата „Транспортна свързаност“. В нея влизат три
големи проекта – отсечката на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле, следващата
фаза от жп линията Елин Пелин–Костенец с най-дългия железопътен тунел на Балканите и
тунелът под Шипка.
За отсечката от магистрала „Струма“ последно се избра вариант да се строи ново трасе
източно от Кресна за движението в посока от Кулата към София, а старият път да се ползва
за движение в другата посока – към Кулата, като се ремонтира. Необходимо е обаче да бъде
допълнена екологичната документация.
Проектът за тунела под Шипка е част от обходния път на Габрово, който се строи от първия
кабинет на Бойко Борисов. Има избран изпълнител, но поръчката се обжалва пред съда.
В Плана за възстановяване на България, който ще се финансира от новия инструмент на ЕС
за подкрепа на икономиката след коронавирусната криза, е заложено разширението на
метрото в София от кв. „Хаджи Димитър“ до бул. „Владимир Вазов“ и от центъра към кв.
„Слатина“.
По програма „Околна среда“ в периода до 2030 г. приоритетни ще са инвестициите за
подобряване на общинските системи за управление на отпадъците.
Магистрала „Хемус“
Строителството на магистрала „Хемус“ затъна в скандала и разследването за източване на
парите за изграждането ѝ. Сега първите 50 км от магистралата са с хоризонт на завършване
през 2024 г. – точно 50 години след първата копка, а за останалата част от нея и след това.
След серия проверки на Сметната палата, строителния контрол, МВР и НАП стана ясно, че
държавната компания „Автомагистрали“, на която предишното правителство възложи
довършването на магистралата, е възлагала неправомерно ин-хаус поръчки строителни
дейности, за които са платени и аванси. Прокуратурата и МВР взаимно се обвиняват в
натиск във връзка с разследването по казуса, който включва и изтеглянето на 60 млн. лева
в брой.
Забави се строителството на магистрала „Хемус“ между пътните възли „Белокопитово“ и
„Буховци“. Срокът беше удължаван на няколко пъти и натрупаното закъснение достигна 2
години. Причините – забавени отчуждения, разместване на трасето заради неправилно
означен водопровод, археологически разкопки.
По трасето между София и Шумен все още има участъци, за които текат отчуждения, а част
от трасето трябва да се променя.
В сферата на мечтите все още остава и магистралата Русе–Велико Търново. Докато с
проектирането поетапно се напредва, основният проблем остава финансирането.
investor.bg, 26 декември 2021
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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

 ОНЛАЙН
СЕМИНАР:
„АКТУАЛНИ
ПРОБЛЕМИ
НА
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ (ПРАКТИКА НА ВКС)“

ТЪРГОВСКАТА

КОГА: 17 – 18 февруари 2022, 09:30 - 12:45 ч.
КЪДЕ: Online

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

 СЕМИНАР „TЪРГОВСКО ПРАВО ЗА МЕНИДЖЪРИ ЗАКУПЧИЦИ И ДОСТАВЧИЦИ“
КОГА: 6 април 2022, 09:15 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6

 ОБУЧЕНИЕ „БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ОНЛАЙН БИЗНЕС ЕТИКЕТ – ТАЙНИТЕ НА
ДОБРИЯ СТИЛ, ПРОТОКОЛ, БИЗНЕС ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО“
КОГА: 14 април 2022, 09:30 - 16:00 ч.
КЪДЕ: Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6
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