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Българската петролна компания, производител и
дистрибутор на горива и петролни продукти Insa Oil и
американската компания за развитие на стратегически
енергийни инвестиции Focal Point Energy (FPE),
създадоха съвместната компания: INSA OIL INC SA.
Капиталите в новото дружество са разпределени
поравно (50/50). Целта на партньорството между Focal
Point Energy и Insa Oil е да се разшири обхвата на
дейността на Insa Oil, на Балканския полуостров,
както и да се обогати и разнообрази съществуващото
портфолио от рафинирани продукти, които се
предлагат на пазара. Съвместното предприятие ще
работи активно за разработване на нови проекти за
добив на чиста, зелена енергия в целия регион.
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Нова българо-американска компания
влиза на българския и на Балканския
енергиен пазар
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А1 България е внесла в Комисията за защита на
конкуренцията искане за придобиването на фирма
“Стемо”, става ясно от съобщение на сайта на
регулатора. Сделката бе обявена преди няколко дни,
като от телекома тогава съобщиха, че купуват 100% от
една от най-големите български IT компании.
Сделката е част от дългосрочната стратегия на А1 да
се развива като един от пазарните лидери в сферата на
ICT бизнес услугите. Двете компании щели да
предоставят
широко
портфолио
от
високотехнологични услуги за корпоративни
клиенти. Цената на сделката не бе обявена, но по
неофициална информация тя е 25 млн. евро. От
съобщението на КЗК става ясно, че комисията ще
приема в 7-дневен срок становище от трети страни по
подготвяната сделка. След 2 юни регулаторът ще се
произнесе по нея. От 26 април А1 свали драстично
цените на роуминга.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) за
шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4
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А1 иска разрешение от КЗК за сделката със
“Стемо”

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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Българската Do IT Wise ще бъде придобита от компанията за дигитални
услуги Inetum
Компанията за дигитални услуги Inetum обяви придобиването на базираната в България
консултантската компания Do IT Wise. Inetum предлага поддръжка в управлението на
информационните системи. А придобиваната компания е специализирана в услугите,
подпомагащи дигиталната трансформация чрез предоставянето на стратегически
консултации, внедряване, обучение и поддръжка на облачната платформа ServiceNow.
Компанията работи в повече от 27 държави, Групата има близо 27 000 служители и през
2021 г. генерира приходи от 2,2 милиарда евро. Комбинацията от предлагани услуги и опит
на Inetum и Do IT Wise ще създаде нов глобален лидер в областта на управлението на
корпоративните услуги и дигитализацията, като се възползва от синергията между на
експертизата на Do IT Wise в изготвянето и управлението на цялостни решения в
платформата ServiceNow и на развитието на нови направления за групата в ServiceNow
(напр. Low code/App Engine).
money.bg, 15 юни 2022

С още 5 милиона лева падна цената на Интерхотела
Цената на „Интерхотел Велико Търново” падна с още 5 млн. лева и на поредния търг ще се
продава за 12 483 500 лв. Той ще се проведе на 27 юли в софийския офис на синдика
Венцеслава Стефанова. Освен емблематичната сграда, земята около него и паркингът,
продава се и цялото движимо имущество в хотела по опис от 4 март 2021 г. За пръв път
хотелът бе пуснат за продажба през 2020 г. с начална цена близо 25 млн. лева, но след като
никой не пожела да го купи, тя бе смъкната на около 20 милиона. В края на 2021 г. хотелът
вече струваше 17 096 990,40 лева. За такава сума се бяха разбрали на свое събрание
кредиторите, проведено на 27 юли 2020 г. А предстоящата продажба ще е чрез пряко
договаряне.
Борба - Велико Търново, 13 юни 2022

Българската Allterco купува словенската GOAP за €3,3 милиона
Българският производител на IoT (интернет на нещата) продукти Allterco съобщи, че
планира да придобие словенския секторен играч GOAP d.o.o. за около 3,3 милиона евро, за
да разшири продуктовото си портфолио и да навлезе на нови пазари. Allterco вече е пуснала
оферта към акционерите на GOAP, предаде See News. Основана през 1990 г. и базирана в
Солкан, Западна Словения, GOAP е специализирана в решения за модули и системи за
домашна автоматизация. Компанията е широко известна със своето устройство Qubino,
което произвежда устройства за интелигентен дом по протокола за безжична комуникация
Z-Wave. GOAP също така твърди, че има 50% дял от пазара на устройства за автоматизация
на круизни кораби. Смята се, че предложеното придобиване ще позволи на Allterco да
разшири предлагането на продукти както за клиенти на дребно, така и за бизнес клиенти и
да спечели присъствие на обещаващи нишови пазари за автоматизация. Подробности за
преговорите ще бъдат оповестени своевременно, в съответствие със законовите изисквания,
добави Allterco.
money.bg, 10 юни 2022
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Строителната продукция у нас е намаляла на годишна
база през април за първи път от октомври миналата
година,
показват
данни
на
Националния
статистически институт (НСИ). Общата строителна
продукция се е понижила в четвъртия месец от
годината с 2,4% на годишна база, като определящо за
спада е свиването при гражданското и инженерното
строителство, в което влиза и изграждането на
инфраструктура. Там понижението е с 4,1%,
продължавайки спада от февруари и март, които също
бяха месеци със знак минус за инфраструктурното
строителство. При строителството на сгради е отчетен
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Строителството у нас отбелязва спад през
април за първи път от пет месеца
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investor.bg, 14 юни 2022
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От януари до април изнесените български стоки са на
стойност 28,781 млрд. лева, което е с 33,6% повече в
сравнение със същия период на миналата година.
Само за април експортът възлиза на 7,648 млрд. лева и
нараства с 29,6% спрямо същия месец на предходната
година, показват предварителните данни за
търговията,
представени
от
Националния
статистически институт (НСИ). През първите четири
месеца на тази година общо в страната са внесени
стоки на стойност 32,678 млрд. лева (по цени CIF), или
с 40,5% повече спрямо същия период на 2021 г. През
април общият внос на стоки нараства с 37,5% спрямо
същия месец на предходната година и възлиза на 8,362
млрд. лева. Общото външнотърговско салдо (износ
FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари –
април и е на стойност 3,897 млрд. лева. В сравнение с
година по-рано то расте със 128,6%. Само през април
общото външнотърговско салдо е на минус със 713,5
млн. лева. През периода януари - април износът на
стоки от България за трети страни се увеличава с
27,5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на
стойност 9,224 млрд. лева. Основни търговски
партньори на България извън ЕС са Турция, Сърбия,
САЩ, Република Северна Македония, Обединеното
кралство, Китай и Египет, които формират 52,6% от
износа за трети страни. През април 2022 г. износът на
стоки от България за трети страни нараства с 16,8%
спрямо същия месец на предходната година и е в
размер на 2,295 млрд. лева.

15.06.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.87125 BGN
1 GBP = 2.25904 BGN
Икономически показатели
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Износът на български стоки расте с близо
34% към април
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по-минимален спад от 1%, който е първи от октомври 2021 г. насам. Април е бил по-слаб
за строителството у нас и в сравнение с март. Общата строителна продукция намалява с
0,6% и продължава серията от месечни спадове, започнала от началото на годината. За
четвърти пореден месец месечен спад отбелязва строителството както на сгради, така и на
инфраструктура, сочат данните на НСИ. При сградното строителство понижението е с 0,9%,
а гражданското и инженерното строителство отчита спад от 0,3% на месечна база.
investor.bg, 14 юни 2022

Търговските обороти остават почти без промяна през април спрямо март
Оборотите на търговците на дребно в България намаляват съвсем леко през април. По
предварителни сезонно изгладени данни Националният статистически институт (НСИ)
регистрира намаление с 0,8% на месечна база при търговията на дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети, по съпоставими цени спрямо март. Оборотът в търговията на
дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 5,7% над равнището на
април 2021 година. На месечна база през април НСИ отчита намаление на оборота спрямо
март в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,5%),
докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на
дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали,
има увеличение съответно с 1,2% и с 0,3%. По-съществено нарастване на оборота в
търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и
смазочни материали, НСИ регистрира в търговията с текстил, облекло, обувки и кожени
изделия с 3,4%, а понижение има в продажбите на компютърна и комуникационна техника
- със 7%.
investor.bg, 13 юни 2022

За година промишленото производство в България нараства с близо 17%
През април 2022 г. промишленото производство в България бележи ръст от близо 17%
спрямо четвъртия месец на 2021 година. Това показват данни на Националния
статистически институт (НСИ), публикувани днес. На месечна база обаче има намаление от
0,4% Основен принос за общия ръст (на годишна база) има производството,
некласифицирано другаде, което се увеличава с 57,2%, производството на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 43,1%, производството на
напитки - с 42,3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 41,9%.
Според НСИ на годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно
изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 19,8%, преработващата промишленост - със 17,8%, и при добивната
промишленост - със 7%.
investor.bg, 13 юни 2022

ОИСР намали прогнозата за ръст на БВП на България за 2022 г. до 2,5%
Реалният икономически растеж на България ще се забави до 2,5% през 2022 г. и ще се
понижи допълнително до 2,25% през 2023 г., заяви Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), намалявайки прогнозата си за декември 2021 г. за
разширяване от 4,2% през текущата година. Забавянето ще бъде усложнено от нарастващата
инфлация в резултат на войната в Украйна. Очаква се инвестициите в инфраструктура,
финансирани от Европейския съюз, и правителствените антикризисни мерки до известна
степен да смекчат негативните макроикономически обстоятелства. Очаква се
потребителската инфлация да се ускори до 14,1% средно през 2022 г., преди да се понижи
до 8,5% през 2023 г., като допълнително ще се забави до 6% до края на следващата година.
investor.bg, 10 юни 2022
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Производителността на труда в България върви нагоре в началото на
годината
След като през 2021 г. производителността на труда се върна към ръст след рязкото свиване
заради пандемията, в началото на тази година показателят продължава да върви нагоре. За
първото тримесечие брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с
3,3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Това показват
предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за първите три
месеца на 2022 година. За сравнение, през януари-март 2021 г. брутният вътрешен продукт
на един зает се увеличи реално с 2% на годишна база. Заетите лица в икономиката през
януари-март са 3,368 милиона, а общият брой отработени часове е 1,375 милиарда. На
годишна база структурата на заетостта по икономически сектори се запазва – увеличава се
делът в сектора на услугите и индустриалния сектор и намалява относителният дял в
аграрния сектор.
investor.bg, 09 юни 2022

НСИ ревизира икономическия растеж за първо тримесечие от 4.5% на 4%
Икономиката на България през първите три месеца на 2022 г. е пораснала с 4% на годишна
база, а не с 4.5% както показваха експресните оценки само преди няколко седмици. Това
става ясно от публикуваните днес по-подробни предварителни данни на Националния
статистически институт (НСИ). На тримесечна база също има ревизия от 1 на 0.8%, като и
данните за предходните периоди от 2021 г. са преразгледани леко надолу. Ревизиите с
постъпването на по-пълни данни не са нещо необичайно, но конкретно в случая при някои
от числата се наблюдават странни, мащабни и трудно обясними движения. Найфрапиращото е появата на рекордно покачване на запасите с 2.5 млрд. лв., което не
съответства на историческите нива за първо тримесечие и което съществено променя и
общата оценка за брутният вътрешен продукт (БВП).
Капитал, 09 юни 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Печатна дейност", по Печалба за 2020 г.,
хил. лв.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Печатница на Българска народна банка АД
Тафпринт ООД
Демакс - Холограми АД
Демакс Ди Пи Ай АД
Трюб-Демакс АД
Флекспринт ЕООД
Софпринт Груп АД
Демакс АД
Томбоу-България ООД
Обертюр Фидюсиер АД

Населено място
София
Пловдив
София
София
София
Цалапица (Пд)
София
София
София
София

Печалба (хил. лв.)
2019
2020
7 444
5 456
3 306
5 298
5 811
5 040
1 567
3 584
2 544
2 201
2 664
2 133
1 448
1 663
2 789
1 432
986
1 410
4 203
1 340

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

АДСИЦ

334 765.48

Регулиран пазар общо

13 158 982.91

BGREIT: 13.05.2022 – 14.06.2022
185.0
184.0
183.0
182.0
181.0

180.0
179.0
178.0
177.0
176.0
14.06

12.06

10.06

08.06

06.06

04.06

02.06

31.05

29.05

27.05

25.05

23.05

21.05

19.05

17.05

15.05

13.05

175.0

BGBX40: 13.05.2022 – 14.06.2022
147.0
146.0
145.0
144.0
143.0
142.0
141.0

10.06

12.06

14.06

10.06

12.06

14.06

08.06

06.06

04.06

02.06

31.05

29.05

27.05

25.05

23.05

21.05

19.05

17.05

140.0

SOFIX: 13.05.2022 – 14.06.2022
625.0
620.0
615.0
610.0
605.0
600.0

595.0
590.0

08.06

06.06

04.06

02.06

31.05

29.05

27.05

25.05

23.05

21.05

585.0

19.05

investor.bg, 14 юни 2022

5 335 139.96

15.05

Акционерите на „Биодит“ АД ще гласуват издаването
на до 100 000 акции за придобиване от служители при
1 лв. емисионна цена на акция. Това ще стане на Общо
събрание на акционерите, насрочено за 21 юли 2022 г.
Срокът за упражняването на тази опция е 36 месеца от
взимане на решението. Акционерите ще гласуват за
отпадане на предимството на акционерите по чл. 194,
ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото
увеличение на капитала в полза на служители.
Последната цена на акция е 1,86 лв. или с 86% над
предлаганата емисионна цена. Комисията за финансов
надзор спря тази практика при публичните дружества,
но при компаниите на пазара BEAM като „Биодит“
вероятно това е възможно.

1 962 044.23

Standard

17.05

Акционерите на „Биодит“ ще гласуват 100
000 служителски акции

Premium

13.05

investor.bg, 15 юни 2022

Оборот (лв.)

Основен пазар

15.05

Акционерите на „Фазерлес“ АД гласуваха брутен
дивидент от 1 лв. на акция, показва протоколът от
Общото събрание на акционерите, публикуван чрез
„Българска фондова борса“ АД. Общата сума за
дивидентите е 515 000 лв. при печалба за 2021 г. от 516
766 лв, което означава разпределение от 99,7%.
Компанията има стабилна дивидентна традиция,
показва базата данни на Investor.bg. Изплащането на
дивидента ще започне на 6 юли 2022 г. - само 22 дни
след Общото събрание, като акционерите към 14-тия
ден след събранието имат право на дивидент.
Следователно, за изваждане на списък и обработка на
данните ще се използват само 6 дни, два от които почивни.

БФБ-София
Седмичен оборот
06 - 10 юни 2022 г.
Пазар

13.05

Акционерите на „Фазерлес“ гласуваха за
дивидент от 1 лв. на акция

* 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

България е на седмо място в Европа по
жилищна собственост
България е на седмо място в Европа по най-висок
процент
жилищна
собственост,
показва
изследване на Compare the Market Australia сред
26 страни. Изследването взема предвид процента
на жилищната собственост, средните цени на
жилищата на квадратен метър и средните
месечни наеми във всяка страна, за да определи
страните с най-висок процент на жилищната
собственост в Европа. Румъния е страната с найвисок процент жилищна собственост с 96,1%.
Това е с малко под 4 процентни пункта повече
спрямо Словакия, която заема второ място, и с
над 45 пр. п. спрямо страни като Германия.
Преди България са също Хърватия, Унгария,
Литва и Полша. У нас 84,3% от хората живеят в
жилище, на което са собственици. България е
страната с най-ниска средна цена на квадратен
метър жилищна площ и най-ниски наеми.
Средната цена на квадратен метър у нас според
изследването е 932 евро, а на наемите – 310 евро.
На второ място е Румъния със средна цена на
квадратен метър от около 1264 евро, а на
месечния наем – 349 евро. В Словакия, която е
втора в Европа по процент на жилищната
собственост с 92,3%, средната цена на квадратен
метър достига 2045 евро, а на месечния наем –
550 евро. Жилищната собственост в страната е
около 50% през 80-те години на миналия век, но
след това се увеличава главоломно с
процъфтяването на имотния пазар след падането
на комунизма и липсата на реален пазар на
наеми.
24 часа, 15 юни 2022

"Смарт органик" с втора фабрика от
август, есента с начало на трета
Българският производител и дистрибутор на
биопродукти "Смарт органик" отчита близо 30%
ръст на приходите от продажби през 2021 г.,
които достигат 47.48 млн. лв. Чистата печалба на
дружеството е 6.9 млн. лв. От ноември миналата
година акциите на дружеството се търгуват на
пазара BEAM на Българската фондова борса.
През януари и февруари компанията отчита

В Русе започва строеж на нови жп
спирки и градска железница
До две седмици предстои обявяването на
обществена поръчка за изграждането на
съвременна жп спирка в Русе на мястото
на старата Товарна гара. Това се очаква да
даде старт на реализацията на амбициозен
проект за изграждане на още нови жп
спирки в Русе и развитие на градска
железница до индустриалните зони в
двата края на града, до свободната
безмитна зона край Дунав мост, до
частната индустриална зона "Тегра" на
територията на бившия Комбинат за
тежко машиностроене (КТМ), до град
Мартен, а на следващи етапи тя да стигне
до други населени места, на румънска
територия до Гюргево и дори до Букурещ.
Медия Пул, 15 юни 2022

Заработи първата зарядна станция
за електромобили в Казанлък
Първата в града зарядна станция за
електромобили,
изградена
върху
общински терен вече работи. Тя се
намира на паркинг, разположен в
Централната градска част, зад Общинска
библиотека „Искра“. Съоръжението е
осигурено от фирма „Грей Стоун
България“ ООД по инициатива на
Община Казанлък. Монтирането на
екологичната зарядна станция е част от
последователна политика на Кмета
Галина Стоянова и нейния екип за
насърчаване на използването на щадящ
околната среда транспорт.
divident.eu, 10 юни 2022

Два центъра за данни обмислят да
изградят британска и естонски
компании у нас
През последните години България все
повече се утвърждава като регионален
център за развитие на информационните
технологии и има амбицията за
последващо развитие на този сектор.
Разширяването
на
дигиталната
инфраструктура в страната ни и
създаването на центрове за данни, които
да бъдат използвани от компаниите, ще
създаде нови стимули за инвеститорите и
ще промени качествено бизнес средата.
economy.bg, 10 юни 2022
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съответно 13% и 14% ръст на продажбите спрямо същите месеци на 2021. През април
продажбите скачат с 24.4%, а през май - с 31.1%. През първото тримесечие на годината
компанията инсталира линия за нов продукт в категория "здравословни десерти", както и
допълнителни мощности за производство на тахани.
Капитал, 15 юни 2022

GSEI: България остава лидер на Балканите по климат за развитие на
стартъпи
България остава първа на Балканите по климат за развитие на стартъпи макар и с влошени
показатели. Това показват данните от Global Startup Ecosystem Index (GSEI) - световна
класация, която подрежда страните на база доколко е благоприятен климатът за развитието
на нови компании. Според класацията страната ни се нарежда на 36-о място за 2022 г., като
пада с една позиция за година. Въпреки това България остава най-високо класираната
страна на Балканите. След нас се нареждат Румъния (39-о място), Хърватия (45-о място) и
Гърция (48-о място). Проучването се прави от консултантската агенция StartupBlink, която
оценява колко лесно е за стартиращите бизнеси да работят в дадена страна. Важно е да се
отбележи, че националният ранг на България се влияе положително от резултата ѝ за
количеството, където тя се нарежда на 27-о място в света, отколкото от резултата ѝ за
качество.
investor.bg, 15 юни 2022

Melexis откри ново производство в София с инвестиция от €75 милиона
Белгийският лидер в производството на микрочипове Melexis откри своята
високотехнологична сграда в София след инвестиция от €75 милиона. Към вече
съществуващата площ на сградата - 7 500 кв. м. са добавени нови 15 000 кв. м., на които се
помещават офисни пространства, научноизследователска, развойна, производствена
дейност и складова база, съобщиха от компанията. Новото производство е най-голямото и
най-модерното за компанията в световен мащаб и разполага с капацитет за над 450 машини.
В момента в българския офис работят над 650 души, което го прави най-големият за
компанията в световен мащаб. В изпълнение на поетия ангажимент през 2021 година да
разшири екипа си в страната със 160 нови служители, Melexis България активно наема хора
в производството и в инженерните си екипи.
money.bg, 14 юни 2022

Монбат и американската ABC инвестират 16 млн. евро в проект за
биполярни батерии
Българският производител на акумулатори за автомобили Монбат и US Advanced Battery
Concepts LLC (ABC) се договориха за програма за разработване на биполярни оловнокиселинни батерии за масова промишлена употреба, които да се произвеждат в планиран
завод от 1 гигават в България. Инвестицията в проекта се оценява на 16 милиона евро и ще
се основава на съществуващата патентована технология на ABC GreenSeal, се казва в
съвместно изявление на страните. На първия етап базираната в Клеър, Мичиган ABC ще
произведе така наречените алфа мостри на батерии Block B, които са 48-волтови, 32
амперчасови индустриални батерии, на съществуващия си обект в САЩ и ще достави
продуктите на настоящите клиенти на Monbat и за проекти за системи за акумулиране на
енергия на място (BESS). Съществуващата технология на американската фирма позволява
по-екологични продукти, които изискват по-малко суровини и ще бъдат насочени за
използване в телекомуникационния сектор и в системите BESS.
SeeNews, 13 юни 2022
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Предизвикателствата пред новия енергиен план на ЕС
REPowerEU може да бъде частично съфинансиран с прехвърлени средства от
кохезионните програми, което притеснява съзаконодателите и регионите в ЕС
Европейската комисия (ЕК) представи план за 300 млрд. евро за премахване на енергийната
зависимост от Русия, който ще спести 100 млрд. евро всяка година на ЕС от внос на газ,
петрол и въглища.
Финансирането за REPowerEU ще дойде от актуализиране на главите за енергетика в
плановете за възстановяване на страните, както и чрез използване на финансовите
инструменти в тях. От ЕК припомниха, че страните имат достъп до неизползваните 225
млрд. евро под формата на заеми. Допълнителни 20 млрд. евро безвъзмездни средства ще
бъдат осигурени от продажбата на 250 млн. разрешителни за емисии на CO2 в системата за
търговия с емисии на ЕС.
"Нашето предложение е на масата и сега преминава през съзаконодателите (Европейския
парламент и Съвета на ЕС) за приемане", казаха за "Капитал" от Генерална дирекция
"Регионално развитие" на ЕК. "Държавите членки ще имат възможността да прехвърлят до
12.5% от средствата си по политиката на сближаване към плановете си за възстановяване,
като се добавя възможност за трансфер от 7.5% за целите на REPowerEU въз основа на
очевидни нужди. Такава възможност за прехвърляне е оправдана предвид спешния график
и естеството на някои необходими инвестиции", добавят от комисията.
Има обаче два важни детайла, който могат да се окажат предизвикателство пред енергийния
план на Европа.
Постигането на зелените цели на плана няма да е бързо и лесно
Планът обхваща четири основни области: енергийна ефективност и спестявания;
диверсификация на енергийните доставки; ускоряване на прехода на чиста енергия;
инвестиции и реформи.
Предложените действия биха могли незабавно да намалят търсенето на газ и петрол. Но за
да се случи това, трябва да се предприемат стъпки на национално ниво. За спестяването на
енергия, правителствата трябва активно да насърчават кампании за повишаване на
осведомеността, да приемат финансови схеми, които да накарат домакинствата да пестят
енергия и да въведат регулации, изискващи спестяване на енергия в обществените сгради.
Колкото до диверсификацията - първоначално предложена от Европейската комисия като
съвместна схема за закупуване на енергия, подобна на ваксините срещу COVID-19, изисква
координиране между всички държави, производители, дистрибутори, асоциации,
участници на пазара и др.- задача, която отново не е никак лесна, пишат от брюкселския
тинк-танк Brugel. И накрая, относно предложения таван на цената на газа в ЕС в случай на
извънредна ситуация, за да се постави ограничение на покачването на цените за
потребителите, компаниите и доставчиците на основни услуги - основният въпрос е: ще
могат ли страните от ЕС да се споразумеят за общ европейски отговор в случай на рязко
прекъсване на доставките на руски газ, или ще реагират индивидуално, затваряйки
границите на енергийния си пазар?, питат още от Brugel.
Спускането на законодателство "отгоре" може да не бъде подкрепено от държавите
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"Националните столици ще определят успеха на плана. Повечето от предложените мерки
изискват национално прилагане или координация между страните от ЕС. Следователно
степента, в която страните наистина се ангажират, ще бъде определяща", казват от
Сдружението на кметовете в ЕС (Covenant of Mayors).
Всъщност, както казва Гергели Карачони, кмет на Будапеща: "Сигурността на доставките,
както и енергийната независимост от Русия са особено важни въпроси в региона на
Централна и Източна Европа и градовете, тъй като основните потребители на енергия могат
да направят най-много за него. Следователно нито едно ефективно предложение
REPowerEU не е възможно без специално внимание към градовете и създаване на директни
канали за финансиране на градовете, за да намалят енергийните им нужди."
Кохезионната политика има правило за минимум 5% от средствата да се инвестират в
градско развитие. Това правило трябва да бъде отразено в друго финансиране от ЕС, като
фонда за възстановяване или бъдещия фонд за социален климат, за подпомагане на
териториални проекти, казват още в позицията си от Сдружението на кметовете в ЕС
(Covenant of Mayors).
В тази връзка при пренасочването на парите за кохезия към реализиране на RepowerEU,
трябва да има предвид ролята на градовете и регионите в целия процес и да се гарантира
тяхната подкрепа за осъществяване на заложените цени. "Приветстваме RePower EU,
особено намерението му да увеличи производството на енергия от възобновяеми източници
и да облекчи процедурите", коментира Матео Лепоре, кмет на Болоня. "Държавите членки
трябва да преведат това много бързо на местно ниво, така че градовете да могат да
подкрепят регионалните възобновяеми енергийни пазари и да намалят мощността на
изкопаемите горива", добавя той.
"В този си вид REPowerEU по-скоро създава проблеми, а не решава такива. В периода 20212027 г. кохезионната политика ще отдели 100 млрд. евро за зелен преход, декарбонизация
и възобновяема енергия. Ще е грешка ЕС да отклони над една четвърт от тези средства, за
да ги инвестираме в същото, но под друго заглавие. Огромен брой общини в ЕС разчитат
на тези средства, защото са им "обещани" с договарянето на многогодишната финансова
рамка (МФР).", казва за "Капитал" българският евродепутат Андрей Новаков.
Когато брюкселският език им бъде обяснен ясно и се гарантира финансовата и подкрепа, те
имат знанието и опита да реагират адекватно на местно ниво. Карлос Моедас, кмет на
Лисабон, обяснява, че "има прости решения за спестяването на енергия, които могат да
дойдат от технологиите и от сътрудничеството между публичния и частния сектор.
Например, като промените цялото обществено осветление на LED - както планираме в
Лисабон като част от целта да станем въглеродно-неутрален град - имате спестявания от
над 80% за данъкоплатеца".
Съзаконодателите също не са съгласни на безкрайното прехвърляне на средства от
новите програми към новите проблеми на ЕС
Не само кметовете имат своите притеснения и искат ясни гаранции. Евродепутати от всички
политически групи в комисията по регионално развитие в ЕП подкрепят целите на
REPowerEU, но изразяват "несъгласие с предложението на Европейската комисия за
трансфери от европейските структурни и инвестиционни фондове".
Според председателя на комисията за регионално развитие Юнус Омарджи (Левица, FR):
"Вземането на ресурси от регионите и предоставянето на безусловното им осигуряване на
държавата застрашава сближаването в целия съюз и противоречи на целите на Договора на
функционирането му. Кохезионните средстава са необходими за икономическото,
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социалното и териториалното сближаване, а не да използва тези средства за преследване на
други цели".
Сузана Солис Перес ("Обнови Европа) смята, че "един от приоритетите на REPowerEU е да
разшири инфраструктурата за междусистемни връзки за газ и водород, свързваща
държавите членки както една с друга, така и с целия свят". Тези проекти изискват огромни
инвестиции, така че фактът, че не е предложен европейски механизъм за финансиране на
тези проекти, е изненадващ, смята тя и добавя, че предложението въвежда възможността за
финансиране на тези проекти в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез
изменение на плановете за възстановяване. Още по-тревожно е, че финансирането може да
дойде и от трансфери от кохезионни фондове и селскостопански фондове, които са от
съществено значение за избягване на криза с хранителните доставки в Европа, отчита
евродепутатът.
"Логично е, когато ЕК предлага нова инициатива, инструмент или програма, да предложи
свеж ресурс за финансиране. Например, това може да се случи чрез заемане на средства от
международните финансови пазари или чрез актуализация на МФР. Управляващите органи
и администрациите в държавите не могат да са в непрекъснат режим на репрограмиране на
средства според най-новите инициативи на комисията. Такова упражнение ще доведе до
още забавяния. За съжаление някои държави могат да счетат предложението на ЕК за
примамливо, защото доброволният трансфер на средства ще доведе до по-бързото им
"усвояване". За момента по-скоро кохезионната политика трябва да стартира незабавно,
особено в държави като България.", добавя Андре й Новаков.
В обща писмена позиция евродепутатите апелират спешно да се започне новата политика
на сближаване 2021-2027 г. Те добавят, че биха били готови да подкрепят, при определени
условия, 100% съфинансиране от ЕС на проекти за сближаване, които преследват целите на
REPowerEU. Преговорите между институциите за приемането на плана REPowerEU
продължават.
Капитал, 05 юни 2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 СЕМИНАР „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ – ЕФЕКТИВНИ
ТЕХНИКИ И КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИИ ЗА „КЛАСИЧЕСКИТЕ“ ПРОДАЖБИ“
КОГА: 30 юни 2022, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 ОБУЧЕНИЕ В ПРИСЪСТВЕНА И ОНЛАЙН ФОРМА: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ
НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“
КОГА: 07 юли 2022, 09:30 - 13:15 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София

 ОБУЧЕНИЕ „ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ“
КОГА: 20 септември 2022, 10:00 - 14:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „ФИНАНСОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ И
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. АКТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА НАП, КЗП, КЗЛД И КЗК“
КОГА: 30 септември, 09:30 - 14:00 ч.
КЪДЕ: Online

 ТРЕНИНГ „УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП“
КОГА: 18 – 19 октомври 2022, 10:00 - 16:30 ч.
КЪДЕ: Online
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