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На 22 октомври 2021г. „Виена Иншурънс Груп АГ
„Винер Ферзихерунг Групе” е придобило 2 700 465
броя обикновени поименни безналични с право на
глас акции от капитала на ЗАД “Булстрад Виена
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"Евролийз Груп" приключи сделката за
придобиване на "Мого България"
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Виена Иншурънс Груп АГ вече е едноличен
собственик на Булстрад
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Съгласно договор от 1 декември тази година и
вписване в Търговски регистър от 7 декември,
"Евролийз Груп" АД - дружество, обединяващо
лизинговите операции на "Еврохолд България" АД,
придоби 600 000 дяла от капитала на "Мого България"
ООД, заедно с всички права и задължения, които те
носят, съгласно разпоредбите на Търговския закон и
учредителния акт на фирмата. Така "Евролийз Груп"
стана едноличен собственик на капитала на "Мого
България". В края на октомври Комисията за защита
на конкуренцията разреши придобиването на тази
компания от дружеството от групата на "Еврохолд".
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„Кауфланд“ купи четири имота в столичния квартал
„Изгрев“ за 11 млн. лв. от „Недвижими имоти София“
АДСИЦ, съобщи дружеството със специална
инвестиционна цел в бюлетина на investor.bg.
Първите два терена са на бул. „Г. М. Димитров“ и са с
площ съответно 14 207 кв. м и 640 кв. м. Продадени са
за 10,9 млн. евро и 25 хил. евро без ДДС и са с трайно
предназначение „обект комплекс за научна и
проектантска дейност“. Следващите два имота са с
начин на трайно ползване за второстепенна улица с
площ 515 кв. м и 34 кв. м и са продадени съответно за
19,9 хил. евро и 1300 евро без ДДС. Продажната цена
е изплатена изцяло от купувача. Предварителният
договор е сключен на 3 декември.

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

2019'Q2

„Кауфланд“ купи имоти в столичния
квартал „Изгрев“ за 11 млн. лв.

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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Иншурънс Груп“ с номинална стойност 10 лева всяка една, които представляват 85.8% от
този капитал. След придобиването на акциите, „Виена Иншурънс Груп АГ „Винер
Ферзихерунг Групе” понастоящем притежава всички 3 147 458 броя акции от капитала на
дружеството, представляващи 100% от този капитал и е негов едноличен собственик.
profit.bg, 07 декември 2021

БТК купува и търновския доставчик на интернет и телевизия "Телнет"
БТК продължава с консолидацията на пазара на интернет доставчици в България. В петък
телекомът обяви, че е стигнал до сделка за придобиването на 100% от капитала на
великотърновския доставчик на интернет и телевизия "Телнет". Дружеството покрива 16
хил. домакинства с интернет във Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Самоков
и околията, както и около 4 хил. домакинства с телевизия, според данните на КРС за 2020
г. Компанията, която е собственост на четири физически лица, има почти 100 служители и
приходи 4.7 млн. лв. за миналата година. Това е поредна сделка за БТК, която през
последната година се договори да купи още няколко по-големи местни доставчика на
интернет и телевизия - софийската "Нет 1", "Нетуоркс" (собственик и на "Онлайн директ"),
"КомНет" и пловдивската N3.
Капитал, 06 декември 2021

"Златни пясъци" прехвърля "Морско око Гардън" и други имоти в ново
дружество
Акционерите на „Златни пясъци“ АД са одобрили прехвърлянето на имоти за почти 14,4
млн. лева, включително 4-звездния хотел „Морско око Гардън“ и терена с проект за
строителство на мястото на съборения "Морско око Бийч", в отделно дружество, създадено
съвместно с дъщерно дружество на курорта. Заради забрана от Комисията по финансов
надзор (КФН) обаче акционерите не са обсъждали продажбата на дял от новоучреденото
дружество на частен инвеститор. Парите от евентуална такава сделка са щели да се
използват за основен ремонт на хотел „Адмирал“ в курортния комплекс, така че не е
изключено в бъдеще да се направи нов опит за продажба на дял или на цялата нова
компания с апортираните в нея имоти.
investor.bg, 06 декември 2021

Творческата агенция Nitram става част от DDB Group
Творческата агенция Nitram се присъединява към комуникационната група DDB Group.
Въпреки промяната в собствеността агенцията ще запази своята творческа независимост, а
основателят й и настоящ творчески директор - Мартин Димитров, ще продължи да я
ръководи. Nitram ще разшири портфолиото от услугите си с подкрепата на
специализираните компании на групата. Освен творчески решения агенцията ще предлага
дигитални, медийни, PR, BTL и продуцентски услуги, базирани на ресурса и
дългогодишната експертиза на DDB Group. Придобиването на Nitram е част от
стратегическия план на DDB Group да има разнообразие от агенции, които да предлагат
специфични решения на клиентите си с висока добавена стойност.
24 часа, 03 декември 2021

ФеърПлей Интернешънъл увеличи дела си във ФеърПлей Пропъртис
„ФеърПлей Интернешънъл“ промени дяловото си участие във „ФеърПлей Пропъртис“
АДСИЦ чрез конвертиране на варанти в акции, което е вписано в търговския регистър на
25 ноември. Това става ясно от съобщение в платформата x3news. Вследствие участие в
увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през ноември „ФеърПлей
Интернешънъл“ е придобило 3,4 млн. акции от капитала на дружеството със специална
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инвестиционна цел, като прякото му дялово участие е нараснало от 5,04% на 11,66% от
всички права на глас. Това е второто увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“
АДСИЦ чрез упражняване на варанти тази година.
investor.bg, 03 декември 2021

"Софарма" е изкупила обратно близо 2% от акциите си
Българската фармацевтична компания "Софарма" обяви, че тази седмица (на 1 декември)
компанията е изкупила обратно 2.6 млн. от собствените си акции, представляващи около
2% (1.9288%) от капитала на дружеството на обща стойност от над 11 млн. лева при средна
цена от 4.26 лв. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 12 911 467,
представляващи 9.578% от акционерния капитал на компанията. За последната една година
акциите на "Софарма" на българската фондова борса са възвърнали на инвеститорите си
над 45%, като пазарната капитализация на компанията към настоящия момент е над 590
млн. лева.
Капитал, 03 декември 2021

Правят общинско дружество “Екобус“ за екотранспорт в Пловдив
Община Пловдив е готова с интегриран проект, който включва създаване на общинско
дружество за екологичен градски транспорт, модернизиране на електронната системата за
таксуване на пътниците и надграждането на системата за управление и контрол на трафика.
Това съобщиха от общината след среща на кмета Здравко Димитров с общински съветници.
„Проектът е заложен в новия План за интегрирано градско развитие и е тясно свързан с една
от най-важните политики на управлението – подобряване на качеството на атмосферния
въздух и смекчаване на последиците от климатичните промени“, отбелязва
градоначалникът.
Банкеръ, 02 декември 2021

"М Тракс България“ иска да купи вносителя на автомобили Mazda
Нова сделка се очертава на пазара на продажба на леки автомобили у нас. Най-големият
автомобилен холдинг в България – „Авто Юнион“ АД, част от „Еврохолд България“ АД,
продава още едно свое дъщерно дружество. Припомняме, че през юни компанията майка
продаде „Н Ауто София“ ЕАД - основен дилър на автомобили с марка Nissan и мажоритарен
собственик на „Еспас Ауто“, най-големият дистрибутор в България на автомобилите с
марка Renault и Dacia. Сега от Комисията за защита на конкуренцията съобщават за
намерението на „М Тракс България“ ЕООД – Варна да осъществи концентрация
посредством придобиване на контрол върху фирмата „Стар Моторс“ ЕООД.
Банкеръ, 02 декември 2021

Австрийската транспортна компания
окончателно "Ренус България"

"Гебрюдер

Вайс"

придоби

Доставчикът на транспортни и логистични услуги "Гебрюдер Вайс" (Gebrüder Weiss
Holding AG) завърши интегрирането на бизнес дейностите на логистичната фирма "Ренус
България", съобщиха от австрийския холдинг. Така "Ренус България" предава бизнес
дейностите си на "Гебрюдер Вайс" и компанията се оттегля от българския пазар в областта
на сухопътните превози. Локациите и служителите на "Ренус България" се интегрират в
"Гебрюдер Вайс". Българското дъщерно дружество разширява гамата си от услуги, за да
включи и услуги за доставка до дома. Дъщерното дружество на "Гебрюдер Вайс" се
разшири с четири нови локации. Добавени бяха клонове в Бургас, Свиленград, Варна и
Пловдив.
money.bg, 02 декември 2021
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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След като миналата година пандемията рязко сви
производителността на труда под влияние на
пандемичните ограничения, блокадите и затварянето
на бизнеси, трендът се обърна в началото на тази
година. За юли-септември брутният вътрешен продукт
(БВП) на един зает се увеличава реално с 1,9% в
сравнение със същото тримесечие на предходната
година. Това показват предварителните данни на
Националния статистически институт (НСИ) за
третото тримесечие на 2021 г. За сравнение, през
януари-март брутният вътрешен продукт на един зает
се увеличи реално с 2% на годишна база. Към края на

1.75

дек'19

Производителността на труда у нас забавя
ръст през лятото

1.80

март'20

Капитал, 08 декември 2021
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Ако преди няколко седмици България влезе в
новините като страната с най-бавно възстановяваща се
икономика в ЕС, това вече не е така. Националната
статистика промени рязко данните си за БВП през
третото тримесечие на годината - експресните оценки,
публикувани в средата на ноември, показваха 0.4%
годишен ръст, а предварителните данни вече измерват
4.6%. Разликата идва основно от преоценка на
потреблението и износа, които растат повече.
Експресните оценки за БВП се базират на много
непълни данни и се определят като "най-ранната
картина на икономиката". Затова и често претърпяват
ревизии още с публикуването на предварителните
данни месец по-късно. Подобна корекция се очакваше
и сега, още повече че ръст от 0.4% не кореспондира с
повечето други данни за спад на безработицата, ръст
на кредитирането и цялостното усещане, че градусът
на възстановяването не е спаднал особено. Толкова
рязка промяна в числата на статистиката обаче досега
не беше правена. И вероятно отчасти се дължи на
цялостната ревизия на сезонно изгладените данни
БВП от 2000 г. насам, които НСИ изготви преди около
месец, както и на технологията по "изглаждане" на
данните. НСИ оценява номиналния размер на БВП
през третото тримесечие на 36.1 млрд. лв., или с 555
млн. лв. повече спрямо експресните данни. Найголемият плюс идва от повече потребление, което е и
основният двигател на икономическия растеж за
периода.

08.12.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.73759 BGN
1 GBP = 2.30279 BGN
Икономически показатели

септ'19

Ръстът на БВП през третото тримесечие
вместо 0.4% се оказа 4.6%

Безработица: 4.7%, октомври 2021
7.5%
7.0%
6.5%
6.0%
5.5%
5.0%
4.5%
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септември заетите лица в икономиката са 3,657 милиона, а общият брой отработени часове
е над 1,456 милиарда. На годишна база структурата на заетостта по икономически сектори
показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и индустриалния сектор и
намаление на относителния дял в аграрния сектор. На едно заето лице се падат 9,879 млн.
лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 24,8 лв.
БВП за един отработен час.
investor.bg, 08 декември 2021

Външният дълг расте 3,4% към септември
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).
investor.bg, 29 ноември 2021

БНБ: Икономиката може да достигне предкризисните си нива в началото
на 2022 г.
Ако ковид епидемията в страната бъде овладяна чрез прилагане на меки за икономиката
мерки, БВП ще достигне равнището си отпреди ковид кризата още през първото тримесечие
на следващата година. Това се посочва в последния икономически преглед, който изготвя
БНБ. Анализаторите очакват още в началото на 2022 г. да започне да се забавя и ръстът на
инфлацията, главно заради по-слабо поскъпване на годишна база на храните и на
петролните продукти на международните пазари. Но и посочват, че има риск тази прогноза
да не се сбъдне - ако цените на електроенергията, природния газ и други основни суровини
продължат да растат. Засега централната банка оставя непроменена прогнозата си за ръста
на икономиката през тази и следващата година - 3.9% през тази и 4.7% през 2022 г. От там
посочват, че очакват частното и правителственото потребление да подкрепят растежа на
реалния БВП в края на годината на фона на извършената през септември актуализация на
държавния бюджет. Други фактори, които ще стимулират потреблението в началото на
следващата година, са подобряването на пазара на труда и активното предлагане на
кредитен ресурс от страна на банките. Нетният износ също ще допринася положително за
икономическия растеж.
Капитал, 07 декември 2021

Скъпият ток вдига производствените цени с над 24% през октомври
По-високата цена на тока продължава да вдига производствените цени през октомври с
24,1% в сравнение със същия месец на миналата година. Само за месец поскъпването е с
3,8%. Това става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ) за миналия
месец. Тези данни потвърждават прогнозите за ускоряваща се инфлация през следващите
месеци. НСИ регистрира най-голямо нарастване на цените през октомври в сравнение с
година по-рано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и
газ - с 47%, следвано от преработващата промишленост - със 17,4%, и добивната
промишленост - с 14,3%. Най-голям ръст на цените спрямо месец по-рано НСИ отчита в
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добивната промишленост – с 8,8%, следван от производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 6,4%, и преработващата промишленост - с 2,5%. Повисоки цени на производител в преработващата промишленост НСИ наблюдава при:
производството на химични продукти - с 6,8%, производството на дървен материал и
изделия от него, без мебели - с 6,2%, и производството на основни метали - с 3,1%.
investor.bg, 01 декември 2021

Почти 23 хил. души са останали без работа през ноември
За месец ноември новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 22 880 души, а
започналите работа – едва 11 893. Това означава, че извън пазара на труда в България са
останали почти 11 хил. души, показват данните на Националния статистически институт
(НСИ). За сравнение, за месец октомври нетната безработица е около 9 хиляди. След
откриването на новата по-заразна мутацията Омикрон е възможно да се наблюдава по-висок
скок на безработицата, ако властите приемат ответните ограничителни мерки за овладяване
на заразата. За изминалата седмица новорегистрираните безработни са 4757, а започналите
работа – 2515 души. Според разбивка на данните за дните между 22-28 ноември най-много
безработни са регистрирани в Coфия-cтoлицa (492), Пловдив (356), Благоевград (340) и
Бургас – 279 души. Meждyвpeмeннo нaй-мнoгo пocтъпили нa paбoтa имa в Coфия-cтoлицa
(273), Пловдив (216), Благоевград (149) и Велико Търново – 138 души.
economic.bg, 01 декември 2021

Очаква се бюджетният излишък за ноември да спадне до 570 млн. лв.
Ha база нa предварителни дaнни и оценки се очаква бюджетното салдо по ĸoнcoлидиpaнaтa
фиcĸaлнa пpoгpaмa (KФΠ) към ĸpaя нa ноември 2021 г. да бъде положително в размер на
около 570 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП). Това съобщиха от Министерство на
финансите (МФ). Във вторник (30 ноември) бяха публикувани и данните за изпълнeниeтo
нa Консолидираната фиcĸaлнa пpoгpaмa за десетте месеца от 2021 г. В тях се посочва, че
превишението на приходите над разходите на касова основа положително в размер на 727,7
млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над
разходите по националния бюджет в размер на 984,5 млн. лв. и дефицит по европейските
средства в размер на 256,8 млн. лева. Казано иначе, за един месец излишъкът е намалял с
157,7 млн. лева.
investor.bg, 01 декември 2021

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

Предприятие
Лукойл-България ЕООД
ОМВ България ООД
Шел България ЕАД
Сакса ООД
Еко България ЕАД
Петрол АД
Нис Петрол ЕООД
Волф АД
Еми ООД
АС 24 България ЕООД

Населено място
София
София
София
Долна баня
София
Ловеч
София
София
Бургас
София

Общо активи,
(хил. лв.)
2019
2020
903 205
852 696
286 290
248 865
254 840
238 494
213 361
205 712
186 820
170 524
129 116
137 004
151 196
132 285
112 007
108 468
27 474
29 091
24 228
27 576

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

Основен пазар
Premium

39 801 666.56

Standard

15 085 874.45

АДСИЦ

21 545 159.22

Регулиран пазар общо

87 217 973.55

BGREIT: 05.11.2020 – 07.12.2021
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163.0

07.11

Нетната консолидирана печалба на „Българска
фондова борса“ АД (БФБ) се повишава с 50% на
годишна база до 5,5 млн. лв. за деветмесечието на 2021
г., показва отчетът на дружеството, публикуван на
сайта му. Повишението на печалбата само за лятото е с
48% на годишна база до 1,92 млн. лв. Инвеститорите
обаче не се впечатлиха и цената на акциите на БФБ
достига 8,4 лв. за брой след края на сесията на 3
декември, а в дните преди това имаше сделки и при
цена от 8 лв. на акция. Цената е доста под рекорда от
9,8 лв. за ценна книга, постигнат преди малко повече
от месец. Основната част от печалбата се формира от
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ),
където се търгува електроенергията. В началото на
ноември Енергийният системен оператор (ЕСО) обяви,
че ще внесе в Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) предложение за намаляване на
цената на тока на свободния енергиен пазар.

БФБ-София
Седмичен оборот
29 ноември - 03 декември 2021 г.
Пазар
Оборот (лв.)

05.11

Печалбата на БФБ расте с 50%, но
акционерите чакат ЕСО и зараждащата се
коалиция

BGBX40: 05.11.2020 – 07.12.2021
142.0

investor.bg, 03 декември 2021

141.0
140.0

SOFIX е втори в Централна и Източна
Европа по ръст към края на ноември

139.0

138.0
137.0
136.0

Основният български борсов индекс SOFIX е на второ
място в Централна и Източна Европа по ръст през
ноември на годишна база, за месеца и от началото на
SOFIX: 05.11.2020 – 07.12.2021
годината. Това показват изчисления на Investor.bg по
данни за водещите борсови индекси в страните от
региона. През ноември SOFIX отчита ръст от 47,10%
на годишна база до 622,72 пункта. Българският индекс
е изпреварен само от OMX Tallinn в Естония, който се
повишава до края на ноември с 53,41% на годишна
база. Трети по годишен ръст през ноември е KASE в
Казахстан – 42,44%. SOFIX отчита месечен ръст през
единадесетия месец на годината от 6,64%. На първо
място по повишение за ноември е BIST100 в Турция – 18,9%. Трети е BIRS в Босна и
Херцеговина с 6,11%. От началото на годината до края на ноември SOFIX нараства с
39,33%. По този показател лидер отново е OMX Tallinn с увеличение от 42,91%. Трети е
SBITOP в Словения с 36,42% ръст.
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investor.bg, 02 декември 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

Бургас е лидер по преки инвестиции,
привлича и много нови жители
От няколко години Бургас е един от лидерите в
страната по привличане на преки инвестиции. Още
през 2018 г., когато средният размер на инвестициите
на човек от населението в България беше 3700 евро, в
Бургас този размер беше 5000 евро, а на следващата
година се покачи до 5200 евро. Дори ако гледаме
абсолютния размер на вложенията, веднага след
столицата идва Бургас. Едва след него са Пловдив,
Марица, Варна, Елин Пелин и останалите общини, за
които сме свикнали да мислим, че привличат наймного инвестиции. Една от причините за това
подреждане, разбира се, е, че в Бургас е регистрирана
рафинерията на “Лукойл”, а тя има милиарди
вложения през последните години в разширяване на
производството и в нови инсталации. Но през
последните 1-2 години поне областният център прави
всичко възможно да диверсифицира привлечените
инвестиции. От всичките 7 проекта, сдобили се със
сертификат за инвеститор клас А от началото на
годината, 3 се изпълняват на територията на Бургас. Те
са на обща стойност 17 млн. лв. и са за две
производствени предприятия и едно разширение на
многопрофилна болница. Отделно от това други два
сертифицирани проекта са пред довършване тази
година - предприятие за производство на компоненти
за газотурбинни двигатели за 29 млн. лв. и
изграждането на нова частна многопрофилна болница
на стойност 9 млн. лв.
24 часа, 08 декември 2021

През 2020 "Девин" инвестира 20 млн. лв. в
завода си
През пандемичната 2020 г. бутилиращата компания
"Девин" инвестира близо 20 млн. лева за въвеждане в
действие на две производствени линии в завода си в
едноименния град. Те са от ново поколение, с висок
клас енергийна ефективност, с възможност да отчитат
разхода на енергия спрямо литър произведена напитка.
Инвестицията включва също автоматизиране на
производствените процеси, доставка на търговски
активи, въвеждане на изцяло нова интегрирана
система за управление на бизнеса, съобщи за
"Капитал" Борислава Налбантова, изпълнителен
директор на "Девин" - част от белгийската група
Spadel. Разширяването на производството и

Девет фирми се борят в
първия
етап
от
проектирането на обходен път
на Г. Оряховица
Девет фирми са подали оферти по
обявената обществена поръчка за
изпълнител на началния етап от
проектирането
на
Северния
обходен път, който трябва да
свърже Г. Оряховица с АМ
“Хемус”. Процедурата е разделена
на две обособени позиции. Първата
е за изготвяне на парцеларен план
за проучване на необходимостта от
урегулиране на собствеността и
доказване на необходимостта от
одържавяване на терените, нужни
за изграждане на обекта. Втората
позиция е за изготвяне на идеен
проект на нови участъци на
обходния
път.
Прогнозната
стойност на обществената поръчка
е близо 50 000 лв. без ДДС.
Янтра, 08 декември 2021

Nexo отваря
Пловдив

нов

офис в

Една от водещите институции в
сферата на криптовалутите Nexo
открива нов офис в Пловдив с
десетки отворени позиции за
софтуерни професионалисти в
целия регион. Nexo е пионер на
пазара на криптовалутите.
money.bg, 07 декември 2021

Billa България инвестира 1,8
млн. лв. в нов магазин в
Стамболийски
Billa
България
продължава
стратегията си за навлизане в
малките и средни населени места в
страната. Веригата откри поредния
си обект —в град Стамболийски.
Инвестицията в магазина възлиза
на 1,8 млн. лв., съобщиха от
компанията. В новооткрития обект
са
обособени
4
каси
на
самообслужване, в съчетание със
съществуващите
традиционни
такава. В допълнение, на рафтовете
са поставени електронни етикети,
върху които на дигитален дисплей
са изписани името на продукта,
производител, грамаж и цена.
money.bg, 03 декември 2021
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складовете в завода в град Девин е стратегически проект за развитието на компанията, чието
изпълнение започна през 2019 г. и ще продължи до 2023 г. Очакваната стойност на
инвестицията е над 15 млн. евро. Тя ще гарантира производствените нужди на "Девин" до
2028 г., показват разчетите на дружеството.
Капитал, 08 декември 2021

“Слънчев бряг” АД инвестира в най-големия курортен комплекс въпреки
кризата в сектора
Летният туристически сезон през 2021 г. бе изключително интензивен за Слънчев бряг като
курортен комплекс и за “Слънчев бряг” АД - дружеството собственик на инфраструктурата
в зона Изток. “Въпреки късното начало на сезона тази година заради COVID пандемията
комплексът посрещна стотици хиляди туристи”, коментира Златко Димитров,
изпълнителен директор на “Слънчев бряг” АД. През активните месеци юли и август и в
периода на подготовка на сезона “Слънчев бряг” АД направи редица инвестиции в
инфраструктурата. Миналата финансова година дружеството обяви 386 000 лв. счетоводна
печалба. Разходите за поддръжка на инфраструктурата до момента са над 1,1 милиона лева.
24 часа, 07 декември 2021

„Хювефарма“ започва промишлено производство на масла от микро алги
„Хювефарма“ създаде нова фирма, фокусът на която е производство на омега-3 масла,
получени от микро алги, предназначени за прилагане като функционални добавки за
здравословно хранене. Това става ясно от седмичното издание на специализирания журнал
Animal Health, изготвяно от IHS Markit. „Хювефарма“ разполага с общ ферментационен
капацитет от над 10 000 м3. Новото производство се осъществява във ферментационния
завод на компанията, намиращ се в град Пещера - един от най-големите и модерни
ферментационни заводи в Европейския Съюз. Неотдавна „Хювефарма“ стартира
продажбите в този нов бизнес сегмент и според фирмата „първите реализирани резултати
надхвърлят очакванията“. Голямата част от приходите на "Хювефарма" са от производство
и продажба на ветеринарни продукти, ензими, пробиотици, фуражни добавки и ваксини за
животновъдството , докато здравето на хората представлява по-малкият сегмент от
дейността на фирмата. С новото бизнес направление за омега-3 масла ще се постигне
допълнително диверсифицирне и увеличаване на приходите.
economic.bg, 06 декември 2021
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АНАЛИЗИ

България произвежда само 40% от нужното свинско месо
Браншът настоява за намаляване на ДДС до 9% заради растящите цени на енергията
Производството на българско свинско месо не покрива и половината от нуждите на
вътрешния пазар. България внася близо 120 хил. тона свинско месо годишно на стойност
269 млн. евро. Най-много пресни и охладени кланични трупове и половини се внасят от
Германия, Испания, Дания, Белгия и Полша. Това каза за Economic.bg председателят на
Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) Атанас Урджанов.
Налага се да внасяме свинско месо от Европа, защото българското не стига. Родното
производство е достатъчно само за прясна консумация и за транжорните.
Месопреработвателите работим основно с вносна суровина. Българската е около 40% на
пазара“, каза Урджанов. Държавите, от които се внася месо, са Германия, Испания, Дания,
Белгия и Полша. „Вносното свинско е единственото, което не си променя цената. Другите
две суровини – говеждо и пилешко – са нагоре с 30%. Растящата цена на електроенергията
се отразява и на цената на месото. Налага се малко да се пипат цените нагоре, защото иначе
браншът няма шанс да оцелее“, разясни Урджанов.
Според Урджанов се очакват фалити на много български компании заради растящите цени
на горивата. Месопреработвателите настояват да се намали ДДС до 9%. Надяваме се новото
правителство да откликне на нашата молба. Това е единственият начин да се изсветли
секторът и да не се вдигат цените“, сподели председателят на АМБ. През 2021 г. средната
вносна цена на вносното свинско месо е около 1250 евро/тон. Цените могат да се повишат,
но всичко зависи от китайския пазар. Най-големият барометър е Китай. Ако европейците
започнат да изнасят за Китай, цените ще се повишат, прогнозира председателят на АМБ.
През първата половина на годината местното производство в Китай се е увеличило с 36%
спрямо година по-рано – до около 27 млн. тона. Броят на отглежданите свине е почти 30%
повече – до 439 млн. към края на юни спрямо 12 месеца по-рано, показват данни на
китайското статистическо бюро. През 2020 г. в Китай са внесени 4.4 млн. тона свинско месо
– повече от два пъти количеството година по-рано. В същото време за първите 5 месеца на
2021 г. вносът е с 14% повече до почти 2 млн. тона. Най-големите вносители са Испания,
Бразилия и САЩ.
В стопанствата в България през 2020 г. е произведено 20 316 тона червено месо – с 15.4%
по-малко в сравнение с предходната година. Добитото червено месо в стопанствата
представлява 21.8% от общо произведеното червено месо в страната. Свинското месо в
стопанствата намалява с 40.2% и заема 9.9% от общо произведеното месо в стопанствата.
Делът на месото от говеда е 51.4%. Произведено е с 6.9% по-малко говеждо месо спрямо
2019 г., показват данни от анализ на Министерство на земеделието, храните и горите
(МЗХГ). През 2020 г. у нас са работили 78 кланици – със 7 броя по-малко в сравнение с 2019
г. Произведеното месо в кланиците е 72 821 тона или със 17.1% по-малко от предходната
година. Броят на закланите животни през 2020 г. намалява с 18.9%. Закланите животни
директно в стопанства през 2020 г. са 748.8 хил. броя - с 19.5% по-малко в сравнение с
предходния период, a произведеното месо в стопанствата (20 316 тона) е с 15.4% по-малко.
Броят на закланите угоени свине намалява с 19.9%, както и произведеното от тях месо с 19
% спрямо 2019 г.
economic.bg, 03 декември 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

 ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ“
КОГА: 16 декември 2021 - 31 януари 2022, в удобно време
КЪДЕ: Online

 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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