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"Клет България" ООД придобива обособена част от
дейността по създаването и търговията с
познавателни книжки, учебници и учебни помагала на
издателството "Изкуства" ЕООД. Това съобщиха от
"Клет България". Сделката е финализирана на 10
януари и включва прехвърлянето на част от екипа на
издателството към структурата на "Клет България" и
правата върху хартиените и електронните издания с
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България"
придобива
образователния бизнес на издателството
"Изкуства"
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“Хотелиерският бизнес е в будна кома и няма скоро да
излезе от нея.” Така Тома Томов, притежател на
новопостроен хотел в началото на район “Тракия”
определял пред служителите си състоянието на
бранша, разказаха те пред “24 часа”. Сградата няма да
заработи скоро по предназначение и собственикът
смятал да избие вложенията си, като отдава част от
помещенията за офиси на фирми, а апартаментите под наем. Пандемията попари ентусиазма на
инвеститорите
и
направи
бизнеса
особено
непривлекателен. Всеки работен ден хотелите трупат
все повече загуби, коментират от собственици. В
Пловдив например почти през цялата 2021 година
80% от легловата база е стояла празна, сочат данните
на местното Териториално статистическо бюро.
Затова доста от стопаните на хотели в града са
предпочели или да ги затворят, за да не трупат загуби,
или да ги обявят за продан. Поне 29 от местата за
настаняване в града търсят купувачи чрез агенции за
недвижими имоти. Брокери казват, че интересът не е
особено голям и това принуждава собствениците да
свалят цените. Сравнително новият хотел “Бордо” на
бул. “Копривщица”, който има над 22 стаи и
апартаменти, се продава за 1,5 млн. евро.

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

2019'Q3

29 хотела в Пловдив за продан –
собственици смъкват цените и пак няма
купувачи

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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утвърдената марка "Изкуства". По този начин "Клет България" разширява възможностите,
които предлага на българските учители, деца и ученици, като вече им предоставя избор
между материали с марките "Анубис", "Булвест 2000", "Klett", "PONS", "Difusion",
"Cambridge", "Oxford" и "Изкуства".
БТА, 12 януари 2022

Българската Chaos се слива с Enscape, за да създаде световен лидер в 3D
визуализациите
Chaos — българската компания, която спечели "Оскар" и "Еми" благодарение на
технологичните си решения за 3D визуализации и рендеринг, се слива с Enscape, която пък
предлага рендеринг в реално време най-вече с приложения в архитектурата, строителството
и инженерната дейност. Обединената компания, която ще запази името Chaos, ще се
превърне в световен лидер в 3D визуализациите. Компанията Chaos е основана в София, но
вече има офиси в Прага, Сеул, Токио и Лос Анджелис. В нея работят около 400 души, като
над 300 се намират в българската столица. През 2020 г. Chaos генерира 45,8 млн. приходи.
След сливането Петър Митев, досега главен изпълнителен директор на Chaos, ще раздели
поста с Кристиян Ланг, CEO на Enscape. Койлазов, съосновател на Chaos и директор на
софтуерните операции, ще продължи да движи развойната дейност и иновациите. Общо,
новата компания ще има над 500 служители по света.
Money.bg, 12 януари 2022

Интерес към акциите на "Берое" има, ще преценяват дали е сериозен
"Има проявен интерес към акциите на професионален футболен клуб "Берое". Трябват ни
няколко дни, за да проверим кой от заявените интереси е сериозен и кой - не, за да решим
как да процедираме по-нататък". Това отговориха днес официално на въпрос на вестник "24
часа" от ръководството на държавната ТЕЦ "Марица изток 2" чрез пресцентъра си.
Централата държи обявените за продан 50 хиляди акции на клуба, чиято цена е около 5
милиона лева. Срокът за офертите на евентуалните нови инвеститори изтече на 9 януари.
Акциите бяха обявени за продан веднага, след като бордът на БЕХ реши, че от 23 декември
м.г. ТЕЦ-ът спира да финансира "Берое". Той правеше това от септември 2011 г., като
годишният бюджет на клуба от Стара Загора беше близо 6 милиона лева, 5 милиона от които
осигуряваше държавната топлоцентрала. По-рано президентът на клуба Илко Русев,
служител на ТЕЦ "Марица изток 2", не изключи възможността при необходимост акциите
да бъдат дадени на нов потенциален инвеститор и за 1 лев. Той допълни, че в момента
дълговете на "Берое" са в размер на 1,1 милиона лева.
24 часа, 11 януари 2022

Бургаското шопинг бижу „The Strand" пак се продава за нищо пари
След поредица от провалени търгове, на 10 януари (понеделник) на пазара ще бъде пуснато
за продан поредното КТБ-бижу - бургаският търговски център "The Strand", собственост на
обявеното в несъстоятелност "Странд Бургас" АД. На 23 септември 2014 г. всички
наематели на търговски площи бяха помолени да си съберат багажите и да напуснат "The
Srand". За първи път "The Srand" е предложен за публична продан през октомври 2015 г. заради неплатени общински данъци в размер на около 500 000 лева. Минималната цена, от
която трябваше да започне наддаването, бе фиксирана 33.3 млн. лева. Вторият търг
трябваше да започне при цена от 26.6 млн. лв., а третият стартира за по-малко от половината
обявени за първия търг - само 15 млн. лева. Оттук нататък нещата тръгват още по-зле.
Четвъртият провален търг стартира от цена 12 млн. лв., но купувач отново не се появи.
Банкеръ, 10 януари 2022
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Оборотите в търговията на дребно у нас продължават
да забавят ръста си и през ноември въпреки данните за
10-годишен пик на инфлацията през същия месец. По
данни на Националния статистически институт (НСИ)
повишението е от 6,7% спрямо ноември 2020 г. след
ръст от 7,6% на годишна база през октомври и от 8,4%
през септември. Най-съществено е увеличението на
оборотите при търговията с горива (9,9%), както и с
хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
(9,6%), е видно още от данните на статистиката. През
ноември на месечна база оборотите на търговците на
дребно се увеличават с 0,5%. Има ръст при всички
големи групи търговци, сред които най-съществен той
е отново при търговията с горива (+1,7%) и при
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Оборотите на търговците на дребно у нас
продължават да забавят ръста си
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economic.bg, 12 януари 2022
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Световната банка повиши чувствително прогнозата си
за растежа на българската икономика за тази година.
В своя януарски доклад международната институция
посочва, че очаква брутният вътрешен продукт (БВП)
на България да нарасне с 3.8% през 2022 г. За
сравнение, прогнозата на институцията от юни бе за
разширение с 3.3%. Световната банка прогнозира леко
забавяне през 2023 г. до 3.6% растеж. Дори това обаче
е повишение с 0.2 пункта спрямо юнския доклад. За
изминалите 12 месеца пък институцията посочва, че
въпреки COVID и политическата криза българската
икономика се е разширила с 3.3% - значително над
очакванията през лятото. В доклада си Световната
банка изтъква България като една от малкото страни в
Европа и Централна Азия, която все още осигурява
фискална подкрепа срещу пандемията. Тя посочва, че
повечето страни са оттеглили подкрепата с бюджетни
средства към края на 2021 г. Прогнозата на Световната
банка е далеч под заявките на новото правителството,
които се целят в над 5% икономически ръст тази
година. Очакванията са той да бъде генериран и с
помощта на Плана за възстановяване и устойчивост,
който все още обаче не е одобрен от Европейската
комисия. В същото време обаче прогнозата се
доближава до тази в есенния доклад на Европейската
комисия и на кредитния застраховател Euler Hermes
отпреди дни.

12.01.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.72533 BGN
1 GBP = 2.34301 BGN
Икономически показатели
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Световната банка повиши очакванията си
за българската икономика
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хранителните стоки (+0,06%). В същото време се наблюдава спад от почти 5% при
търговията с текстил, обувки и кожени изделия, както и с 2,1% при търговията с битова
техника, мебели и други стоки за бита. Данните на НСИ отчитат увеличение с почти 30%
на месечна база при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет.
На годишна база в този сектор оборотите растат с малко над 10 на сто. На годишна база
търговията с фармацевтични продукти, които попадат в групата на търговията на дребно с
нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, се
увеличава с 22%. В тази продуктова група ръстът на оборотите е от малко над 4% на
годишна база.
investor.bg, 11 януари 2022

Промишленото производство расте за 4ти месец
Промишленото производство в България нараства с 13,2% през ноември миналата година
спрямо същия месец на 2020 г., показват предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ). Това е четвърти пореден месец на растеж за показателя.
Месечното увеличение е с 1,4%, показват още статистическите данни на календарно
изгладения индекс. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от
календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 48%, в добивната промишленост - с 42,3%, и при
преработващата промишленост - с 5,5%. През ноември 2021 г. повишение спрямо октомври
е регистрирано в добивната промишленост – с 8,2%, и при преработващата промишленост
- с 0,7%, а намаление - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия
и газ - с 2,6%.
investor.bg, 11 януари 2022

Декемврийски харчове и задаващ се дефицит 2022 г.
Държавните финанси завършиха 2021 г. на дефицит от 4 млрд. лв. (3% от БВП) по
консолидираната фискална рамка. Само през месец декември, по подобие на предходни
години, бяха похарчени над 9 млрд. лв. Детайлните данни за плащанията в СЕБРА показват,
че четири са датите през декември с плащания за около 1 млрд. лв. или повече в рамките на
един ден. Първата е 07 декември, когато се изплащат пенсиите – над 900 млн. лв. пенсии,
помощи и трансфери, изплатени през НОИ. Втората е 17 декември, когато са земеделските
плащания – 750 млн. лв., разплатени от Държавен фонд „Земеделие“. Третата е 30 декември,
когато всички ведомства правят ударно последни разходи, а Фондът "Сигурност на
електроенергийната система“ отчита преводи и субсидии за 370 млн. лв. Последната дата е
31 декември, когато се отчитат плащания за над 1,7 млрд. лв., но реално това са средства,
заделени в набирателни сметки.
economic.bg, 10 януари 2022

НСИ: В България живеят малко над 6,5 млн. души
В България живеят 6 520 314 души - това показва предварителната оценка на Националният
статистически институт от преброяването през есента на тази година. Населението на
София е близо 1,5 милиона, а най-малката област остава Видин - с население от 74 хиляди
души, съобщава БНР. Спрямо предишното преброяване през 2011 г., само София-град
увеличава своето население с 14.7%. Всички останали области регистрират намаление на
населението, като то варира между -8 и -26%. Най-малко е това намаление в област
Пловдив, област Варна и в София-област. Най-голямо е в област Добрич, Видин и Монтана.
Преброени са над 2,8 милиона домакинства, като средно в едно домакинство живеят по 2-3
лица. Наблюдава се намаление на населението при последните четири преброявания като
най-голямо е то при преброяването през 2021 година - с 844 000 души или с 11,5 на сто
спрямо 2011 година. Естественият прираст за периода 2011-2021 година е в размер на минус
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448 000 души или 53 процента от общото намаление за периода. Останалите 47 процента се
дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода. Разпределението на
населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът
на лицата на възраст над 65 години и повече се увеличава с 5,4 процентни пункта спрямо
2011 година и с 9,6 процента спрямо 1992 година. Намалява броят и относителният дял на
децата и лицата в активна възраст.
3e-news, 07 януари 2022

Спестяванията на домакинствата растат въпреки нулевите лихви
Въпреки нулевите лихви и доходност, депозитите на домакинствата и нетърговските
организации, обслужващи домакинствата (НТООД) растат с 9.7% на годишна база до 65.117
млрд. лева. Това показва статистиката на БНБ, публикувана в края на 2021 г., която обхваща
периода до края на месец ноември. Забелязва се леко забавяне на ръста на този депозитен
сегмент спрямо октомври, което подсказва, че част от домакинствата са посегнали на
спестяванията си на фона на покачващите се цени на енергията и все по-скъпия живот,
диктуван от ускорението на инфлацията. Въпреки това почти 10% годишен ръст на
спестяванията е доста впечатляващ, ако вземем предвид кризисните обстоятелства. Още повпечатляващото е, че тази тенденцията продължава въпреки нулевите лихви по банковите
депозити. Лихвената статистика на БНБ показва, че през ноември средният лихвен процент
по депозитите с договорен матуритет в левове е 0.09%, а по тези в евро намалява - 0.10
процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на
нива от 0.00%.
Банкеръ, 07 януари 2022

България отбелязва второто най-голямо месечно покачване на PPI в ЕС
през ноември – Евростат
Индексът на производствените цени на промишлеността в България (PPI) се е повишил с
8,5% на месечна база за сравнение през ноември, което е второто най-голямо увеличение на
този показател сред всички страни-членки на ЕС след Дания, съобщи Евростат. Следва
Румъния със 7,3% месечно увеличение на PPI, като същевременно отчита третото найголямо годишно увеличение на PPI в Съюза от 40,4%. На други места в Югоизточна Европа
(ЮИЕ) Словения отбеляза най-ниското увеличение на годишна база за сравнение сред
страните-членки на ЕС в региона, от 10,1%. За месечната процентна промяна през ноември
Хърватия се класира най-ниско в ЮИЕ с ръст от 0,5%.
SeeNews, 07 януари 2022

За първи път от 6 години строителството пада, само 11,5 млрд. лв. е за
деветте месеца
За първи път от 2015 г. насам строителната дейност у нас отбелязва спад и то много голям.
За деветте месеца на 2021 г. строителните фирми са изработили продукция за 11,5 млрд.
лв., докато през 2020 г. е била за 14,7 млрд. лв. за същия период, гласят данни,
разпространени от Камарата на строителите в България. Такъв спад не е имало дори през
2020 г., когато в първите месеци на забрани и ограничения строителните фирми бяха за
кратко възпрепятствани да работят. Причината за сегашния спад според камарата е
невероятно големият ръст на цените на основните строителни материали. Трендът започна
още в края на 2020 г., като до момента бетонът, дървеният материал и металите поскъпнаха
с около 60-70% спрямо година по-рано, а някои видове дори със 100 процента и повече.
Спадът е повсеместен и обхваща всички видове строителни дейности. Само при
инженерното строителство той е малко по-малък – 18,9% на годишна база, докато при
сградното строителство е 23,6%, показват данните.
24 часа, 06 януари 2022
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С 3,2 млрд. лв. повече приходи в НАП през 2021 в сравнение с 2020 г.
Общо 28,2 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през 2021
година, което е с 778 млн. лв. над планираното и с над 3,2 млрд. лв. повече от предходната
2020 г. Запазва се ръстът на доброволно спазване на данъчното и осигурително
законодателство от страна на бизнеса и гражданите, като постъпленията в хазната също
устойчиво нарастват, съобщиха от НАП. През 2021 година приходите за централния
бюджет възлизат общо на 16,5 млрд. лв., което с близо 15% повече от предходната 2020 г.
От тях над 8,3 млрд. лв. са постъпленията от данък добавена стойност, които са и с найвисок ръст в сравнение с миналата година – над 900 млн. лв., отчитат от НАП. Над 3,2 млрд.
лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 4,2 млрд. лв. са от данък върху доходите
на физически лица, което е с 15,7% повече в сравнение с 2020 г. Общият размер на
приходите от осигурителни вноски е 11,7 млрд. лв., като от тях 7 млрд. лв. са за държавно
обществено осигуряване, 3 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и 1,7 млрд. лв. – за
допълнително задължително пенсионно осигуряване.
24 часа, 05 януари 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на машини и оборудване, с
общо и специално предназначение" по Общо приходи за 2020 г., хил. лв.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Идеал Стандарт-Видима АД
Датекс ООД
Ханон Системс Пловдив ЕООД
Палфингер Продукционстехник България ЕООД
СКФ Берингс България ЕАД
М+С Хидравлик АД
Доландия България ЕООД
Строително оборудване ЕООД
Данфос ЕООД
Атаро Клима ЕООД

Населено място
Севлиево
София
Стряма
Червен бряг
София
Казанлък
София
Русе
София
Пловдив

Общо приходи,
(хил. лв.)
2019
2020
448 511
401 060
268 966
219 572
280 100
176 661
186 272
149 773
151 015
146 453
109 055
109 917
108 861
83 662
74 094
78 417
43 832
69 240
65 503
63 649

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

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

360 016.28

Standard

1 694 787.87

АДСИЦ

122 015.50

Регулиран пазар общо

2 204 174.67

BGREIT: 10.12.2021 – 11.01.2022
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Критериите за формирането на дериватите върху
български акции, които ще се търгуват на фондовата
борса в Атина, ще се изготвят в следващите няколко
месеца. Това коментира доц. Маню Моравенов,
изпълнителен директор на Българската фондова борса
(БФБ), за Investor.bg във връзка със съобщението на
борсата, че фючърси върху български акции ще се
търгуват на Атинската фондова борса. Реалната
търговия вероятно ще започне през второто
тримесечие на годината. Фючърсите ще са върху найликвидните български акции, като тези, включени в
основния борсов индекс SOFIX, върху който също ще
се предложат фючърси. За момента не се предвижда
български деривати да се търгуват на други борси,
посочват от БФБ. „По-малките пазари от региона,
които имат инфраструктура за деривативна търговия, в
това число и лицензирана по EMIR CCP, са Атина и
Будапеща. Водени са преговори с двата пазара, като
единствено този в групата на Атинската фондова борса
ни предложи цялостно решение с минимален финансов
риск за БФБ, а в същото време на принципа win-win
(при който и двете страни печелят - бел. ред.) за двата
партньора“, коментира Маню Моравенов.

БФБ-София
Седмичен оборот
03 - 07 януари 2022 г.
Пазар

10.12

Търговията с български деривати в Гърция
ще започне през второто тримесечие

BGBX40: 10.12.2021 – 11.01.2022
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Близо 400% ръст на оборота на БФБ през
декември
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investor.bg, 11 януари 2022

SOFIX: 10.12.2021 – 11.01.2022
660.0

С близо 400% до 324,66 млн. лева е нараснал оборотът
на БФБ през декември спрямо предишния месец. На
годишна база оборотът се увеличава със 106%,
съобщиха от Българска фондова борса (БФБ).
Припомняме, че БФБ приключи 2021 г. със 106% ръст
на оборота до 819 млн. лв. за годината, според
изчисления на Investor.bg на базата на данни на
пазарния оператор. Броят сделки се увеличи с 42% до
86 863. За 2021 г. беше отчетен ръст на основния индекс SOFIX от 42%, ръст при цените на
акциите на „Алтерко“ АД и „Илевън Кепитъл“ АД с по 250-260%, при „Доверие обединен
холдинг“ АД с 200%, при „Агрия груп холдинг“ АД със 180%, при „Феърплей Пропъртис“
АДСИЦ и „БФБ“ АД с по около 100%, сочи анализ на Investor.bg.
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investor.bg, 11 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

Индийският IT гигант TSC планира да
открие 300 работни места в София
Индийската Tata Consultancy Services – част от
мултинационалния конгломерат Tata Group, който е
собственик на автомобилните брандове Jaguar и Land
Rover – планира инвестиция в София. В рамките на
следващите три години компанията очаква да разкрие
300 работни места в сферата на информационните
технологии,
коментира
пред
Economic.bg
изпълнителният директор на Агенцията по инвестиции
Мария Христова. Според информацията TS се готви да
изгради свои центрове за споделени услуги в София,
което ще я превърне в поредния международен играч на
бързо развиващия се аутсорсинг пазар тук. Справка в
Търговския регистър показва, че индийската компания е
регистрирала у нас дружеството „Тата Кънсълтънси
Сървисис България“ ЕООД още през август миналата
година. Според учредителния акт то ще покрива широк
спектър от дейности в сферата на IT, включително
предоставянето на услуги и разработването на софтуер.
TSC е дъщерна компания на Tata Group, най-голямата
мултинационална бизнес група в Индия. Част от
конгломерата е и Tata Motors Limited, която през 2008 г.
придоби британския автомобилен производител Jaguar
Land Rover (JLR) от Ford Motors в сделка за 2.3 млрд.
долара. Самата TSC съществува от над 50 години и
работи с някои от най-големите международни фирми.
economic.bg, 10 януари 2022

Ямболски завод за синтетика се разширява
със соларен парк

Китайска
компания
европейския
Пловдив

компютърна
атакува
пазар
от

Една от водещите компании за
компютърна периферия в Азия „Jiex-In”, ще направи сериозен
опит да влезе на пазара в Европа
през
Пловдив.
Макар
и
сравнително нова (китайският
производител е основан преди 6
години), фирмата вече минава 50
мил. долара оборот само в Китай.
Компанията
„Jiex-In”
е
специализирана
в
производството на периферия за
компютри.
Инвестицията
в
Пловдив на този етап е стартова
за компанията, като се очаква от
начало тя да вложи около 500 хил.
евро в центъра си в Пловдив.
Неговото
предназначение
в
началото ще бъде основно
логистично и маркетингово.
Китайците от „Jiex-In” планират
да стартират с 10 души персонал
в града.
Марица, 11 януари 2022

Софийска компания ще
извлича съставки от здравец
и люляк по европроект за 8
млн. евро
Софийската
компания
за
биосертифицирани
eтерични
масла, екстракти, биокозметика и
хранителни добавки "Екомаат" е
единственият
български
участник в изследователски
проект, финансиран по програма
"Хоризонт 2020" на ЕС за научни
изследвания
и
иновации.
InnCoCells
("Иновативни
козметични продукти с висока
добавена стойност от растения и
растителни клетки") включва 17
партньора (университети, научни
организации, асоциации, фирми,
лидери
в
козметичната
индустрия) от 11 европейски
държави.
Капитал, 06 януари 2022

Българският производител на синтетични влакна
„Ямболен“ планира да изгради собствена фотоволтаична
централа до своя завод в Ямбол. За целта компанията е
поискала одобрението на своите акционери, става ясно
от публикувано съобщение в платформата x3news.
„Ямболен“ планира да подпише договор с местната PV
Consult за изграждане на соларен парк на стойност около
14.5 млн. лв. Идеята е инвестицията да бъде финансирана
със заем за същата сума. Сделката предвижда
проектиране, изграждане и монтаж на фотоволтаична
инсталация с мощност 9998,46 kWp, както и доставка на
съответното оборудване. Предвижда се соларните
панели да бъдат разположени на терени и покриви на
сгради с обща площ от около 100 дка. „Ямболен“ вече е
задвижил процедурите, свързани с одобрения на строителството както към общината, така
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и към КЕВР и ЕСО. Компанията за синтетика смята да използва произведената от соларния
парк електроенергия за собствена консумация, но и за продажба. С инвестицията си
дружеството предвижда да снижи енергийните си разходи, да обнови постепенно машинния
си парк с цел повишаване на производителността и намаляване себестойността на
продукцията.
economic.bg, 10 януари 2022

380 млн. евро инвестиция, над 600 работни места и 6 млн. за Павликени
от мегазавода за базалт
Мегазавод за базалтови влакна с прилежаща електроцентрала за над 380 млн. eвро, който
ще осигури близо 600 работни места с възнаграждения доста над средните за страната, е
подложен на обществено обсъждане в Павликени. Вложението осигурява и близо 6 млн. за
местната общинска хазна под формата на концесионни възнаграждения и е на компанията
„Петрургия“, собственост на известния бизнесмен Румен Гайтански – Вълка. „Борба“ първа
съобщи за инвестиционното намерение още преди две години. Компанията вече придоби
правото да експлоатира находищата от ценна суровина в района за период от 35 години и
изкупи хиляди декари земи и гори в околията. Това е второто поред обществено обсъждане
на казуса, като първото, което бе по повод възстановяването на базалтовите кариери, бе
отнесено към съда от бившия областен управител Георги Рачев през 2013 година. В крайна
сметка Великотърновският административен съд призна процедурата за редовна.
Борба - Велико Търново, 06 януари 2022
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АНАЛИЗИ

Бързият спад на работната сила в България носи конкретни последствия
за икономиката
Електронното преброяване се провали, коментира икономистът Адриан Николов
Въпреки че публикуването на окончателните пълни резултати от проведеното миналата
есен преброяване на населението остава далеч в бъдещето – може би дори в края на
годината – оповестените от НСИ първоначални (и предварителни!) данни за населението на
страната, областите и възрастовата структура на населението дават възможност за редица
важни изводи, пише икономистът Адриан Николов в анализ за Института за пазарна
икономика (ИПИ).
На първо място, не можем да пропуснем проблемите със самото провеждане на
преброяването, белязано от извънредните условия – в крайна сметка те имат влияние и
върху скоростта на оповестяване на крайните резултати, и върху качеството на получените
данни.
Видно най-големият проблем е провалът на електронното преброяване, което
статистическият институт очакваше да покрие по-голямата част от населението, а е
достигнало до едва една трета – под дела дори от 2011 г., въпреки далеч по-широкото
проникване на Интернет.
Това от своя страна води до липса на достатъчно преброители, забавяне на целия процес, и
в крайна сметка – непокрити територии и домакинства. Дали става дума за слаба
информационна кампания, спад на доверието в следствие на хакерските атаки или пък
проблеми със самата платформа, казусът с отказа от електронно преброяване до голяма
степен ще бележи начина, по който преброяване 2021‘ ще бъде запомнено.
Ако оставим проблемите със самия процес настрана, първите резултати водят със себе си
няколко важни извода:
Спадът на населението в периода между 2011 и 2021 г. е по-сериозен от очаквания, а темпът
му се забързва. Докато „корекцията“ на предишното преброяване е с малко под 180 хиляди
души, този път размерът ѝ ще бъде с над 395 хиляди души.
В рамките на три десетилетия демографската пирамида на страната практически се е
обърнала – докато според преброяването от 1992 г. делът на хората на 0-17 г. е бил 24%, а
този на 65+ - 14%, днес местата им са разменени.
В резултат няма как да очакваме друго, освен процесите на застаряване и свиване на
населението да продължат да се ускоряват и през следващото десетилетие, с всички
последствия за пазара на труда, социалната политика, пенсиите, данъчната система.
Завръщането на българите в година на COVID-19 далеч не е било достатъчно, за да
елиминира ефекта от миграционните процеси преди това. Доколкото според анализа на
НСИ естествените и механичните процеси имат относително равно влияние върху спада на
населението, то изглежда, че ръстът на доходите през последните години не е бил
достатъчен, за да спре потока на българи, които търсят по-добра реализация в чужбина;
Много голям спад – с над 885 хиляди души – има в групата на населението в активна
трудова възраст, или между 18 и 64 години. Бързият спад на работната сила носи със себе
си конкретни последствия за българската икономика – в бъдеще ще се налага да се върши
повече работа с по-малко хора, което тласка страната към по-капиталоемки производства с
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по-висока производителност на труда и ясна потребност от повишаването на
квалификацията и уменията на работещите.
Резкият спад на населението създава илюзия за „забогатяване“, ако ползваме относителни
индикатори. По-малкото население означава, например, че БВП на човек от населението на
страната се повишава без обемът на БВП да е нараснал.
Ако вземем данните от 2020 г., когато според „старите“ данни БВП на човек е бил 17,3
хиляди лева, то с „новото“ население обемът му би нараснал до 18,4 хиляди лева, или
повишение с над хиляда лева, при това без да включваме растежа от 2021 г.
Това от своя страна води и до „сближаване“ с няколко процентни пункта в сравнение с
отчитаното досега от Евростат към средноевропейските равнища на БВП на човек – без,
разбира се, каквото и да се променило в реалното благосъстояние на населението.
Всички области без столицата губят население в периода между двете преброявания, като
най-сериозно са засегнати най-слабо икономически развитите части на Северна България,
където спадовете са с между една пета и една четвърт в рамките на десетилетието.
Обратно, благодарение на по-благоприятните миграционни процеси водещите областни
икономики – Пловдив, Варна, Бургас – успяват забавят свиването на населението си.
Интересен е казусът на София – при нея се очакваше отчитане на по-голямо население, но
столицата е успяла да увеличи броя на жителите си с 15%, при това след отчитането на
отлива към съседните общини в хода на пандемиятa.
Изменението на населението се отразява и на макроикономическите показатели на
областите. С необходимата уговорка, че окончателните данни ще са различни – най-малкото
защото последните достъпни областни данни са за 2019 г. – БВП на човек от населението
се оказва от порядъка на 10-15% по-висок в повечето области, като най-видим е ефектът
при по-бедните области.
Изключението е столицата – заради по-голямото от отчитаното в текущите оценки
население, средното равнище на БВП на човек намалява с малко над 10%. С други думи,
сред последствията на преброяването ще бъде и отчитането на свиване на икономическите
неравенства между областите и по-бързо догонване на лидера София от останалите области.
Първоначалните данни, оповестени тази седмица от НСИ са само малка част от това, което
преброяването ще предостави на анализаторите и създателите на политики. Въпреки това,
резкият спад на работоспособните, обръщането на демографската пирамида и
концентрацията на населението в столицата дават много поводи за разсъждение и насочват
към належащи промени.
investor.bg, 09 януари 2022
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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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