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„Холсим България“ АД - село Бели извор, община
Враца, ще осъществи концентрация чрез придобиване
на контрол върху „Транспорт строй“ АД. Комисията
за защита на конкуренцията е разрешила това да се
случи. „Холсим България“ се занимава с добив на
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Витоша Резортс“ АД е продало дела си в „Прайм
Пропърти БГ“ АДСИЦ в края на март, съобщават от
„Прайм Пропърти БГ“ чрез Българската фондова
борса (БФБ). „Витоша Резортс“ придоби малко над
23% от капитала на компанията през август 2021 г.
след сделка с мажоритарния акционер в дружеството
„Победа“ АД. По-късно „Витоша Резортс“,
представлявано от Цветко Милчев Цветков, влезе и в
съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ като
част от процеса по преразпределение на дялове между
акционерите и запазване на дружеството, след като
няколко месеца по-рано беше решено то да прекрати
дейността си. От съобщението става ясно, че „Витоша
Резортс“ е продало всички свои акции в публичното
дружество – 8,25 млн. броя, и вече не притежава акции
от капитала му. Миналата седмица „Победа“ обяви, че
вече притежава почти 96% от „Прайм Пропърти БГ“,
както и че е отправила търгово предложение към
останалите акционери, регистрирано в Комисията за
финансов надзор (КФН). Детайли от предложението
още не са оповестени. „Прайм Пропърти БГ“ е
първото дружество, създадено по Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел. В
портфейла на компанията има два завършени проекта
- в курортите "Слънчев бряг" и "Свети влас", както и
няколко парцела в София и имот в Царево. За 2021 г.
„Прайм Пропърти БГ“ отчита загуба в размер на 1,5
млн. лева, като на годишна база отрицателният
резултат се свива над два пъти (за 2020 г. загубата е за
3,3 млн. лева).

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

2019'Q4

"Витоша Резортс" е продала дела си в
"Прайм Пропърти БГ"

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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полезни изкопаеми за производство на клинкер и цимент, производство на цимент и други
строителни материали, вътрешна и външна търговия с цимент, клинкер, варовик, инертни
материали и други строителни материали. „Холсим България“ е част от световния лидер в
производството на цимент, инертни материали и бетон „ЛафаржХолсим“. У нас компанията
има дейност в трите сегмента - производство на цимент, инертни материали и бетон.
„Холсим България“ произвежда в циментовия си завод в Бели извор четири марки цимент.
„Транспорт строй“ АД – София е специализирано в производството и търговията с бетон,
бетонови смеси и бетонови изделия, транспортна дейност в страната и чужбина,
производство и реализация на всички видове стоки и услуги за населението и
строителството.
Банкеръ, 04 април 2022

Българската КТБ продаде целия дял в ЧЕЗ Електро
Българската централна кооперативна банка (ЦКБ) продаде целия дял от 9,96%, който
притежава в капитала на доставчика на електроенергия ЧЕЗ Електро България,
подразделение на местната енергийна и застрахователна група Еврохолд България, съобщи
ЧЕЗ Електро. ЦКБ вече не притежава интерес към ЧЕЗ Електро, съобщи доставчикът на
електроенергия в борсово съобщение по-рано тази седмица. Миналата седмица Еврохолд
България съобщи, че неговият енергиен подхолдинг Източноевропейска електрическа
компания (EEEC) е вдигнал дяловете, които притежава в ЧЕЗ Разпределение България и
ЧЕЗ Електро България съответно до около 99% и 97%. На 18 март EEEC купи на софийската
борса 1379 акции от ЧЕЗ Електро, представляващи 27,58% от общия собствен капитал на
доставчика, съобщи тогава Еврохолд.
SeeNews, 04 април 2022

Германското подразделение на NTT DATA купува български бизнес
Германският доставчик на софтуер и ИТ инфраструктура NTT DATA Business Solutions,
дъщерно дружество на японската NTT Group, съобщи че пое българския доставчик на
услуги на SAP - Business Services & Technologies в сделка, която ще разшири глобалните
възможности на купувача в управляваните услуги. Сделката увеличава глобалните
управлявани сервизни центрове на германската компания до шест и разширява дейността й
до общо 31 държави. Финансовите условия на сделката не бяха оповестени. Придобиването
е кулминация на няколкогодишно партньорство между двата бизнеса. Основана през 2012
г., базираната в София Business Services & Technologies е специализирана в подпомагането
на клиентите с процеси на дигитална трансформация чрез SAP, прилагайки бизнес
консултации и консултации за внедряване, както и управлявани услуги за SAP решения
като Ariba, S/4HANA и SuccessFactors.
SeeNews, 04 април 2022
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Вторият месец от годината приключва с пореден
рекорд за Агенция „Митници“. От ведомството
обявиха данни за събраните приходи, от които се
вижда, че постъпленията от ДДС при внос възлизат на
444 млн. лв., което е ръст от 49,4%, или със 146,8 млн.
лв. повече в сравнение с февруари 2021 г., като
отбелязват най-висока стойност, отчитана като
месечен приход от този приходоизточник. Общо с
15,2% повече приходи, администрирани от Агенция
„Митници“, са постъпили в държавния бюджет през
февруари 2022 г. в сравнение със същия месец на
миналата година. Общите месечни приходи за
февруари са в размер на 810,7 млн. лв. и превишават
приходите през същия месец на миналата календарна
година със 107,2 млн. лв., като по-високи постъпления
се отчитат при ДДС при внос и митата. Постъпленията
от мита са 29,3 млн. лв., което е с 10,9 млн. лв. повече
в сравнение с февруари 2021 г. и представлява ръст от
58,8%.
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Приходите от ДДС при внос нарастват с
близо 50% през февруари
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Ръст на българската икономика от 1,4 на сто и
инфлация от 13 процента през тази година очакват от
"УниКредит
Булбанк".
В
последния
макроикономически анализ на експертите на банката
се посочва, че конфликтът в Украйна наложи
значителна промяна на перспективите пред
икономиката. Техните очаквания са ефектът му върху
цените на суровините и храните, както и
допълнителните проблеми с работата на веригите за
доставки, да доведат до комбинация от слаб ръст на
БВП и двуцифрена инфлация през 2022 година.
Отчитайки
последиците
от
геополитическата
ситуация, икономистите ревизират прогнозата си за
растежа на реалния БВП за тази година до 1,4 на сто и
на 3,5 на сто през 2023 година. Прогнозата на банката
е за инфлация от 13 на сто тази година и 3 процента
през 2023 година. Двуцифреният размер на
инфлацията ще причини спад в търсенето на стоки и
услуги от домакинствата, прогнозират експертите.

06.04.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.78305 BGN
1 GBP = 2.34259 BGN
Икономически показатели

март'19

Ръст на българската икономика от 1,4 на
сто и инфлация от 13 процента през тази
година очакват от "УниКредит Булбанк"

Безработица: 4.9%, февруари 2022
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236 млн. лева печалба за два месеца отчитат банките в България
Общата печалба на банките в България за първите два месеца на годината е 236 млн. лева,
което е с 67 млн. лв. (39.5%) повече от реализираната за същия период на 2021 г. Размерът
на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива
стойност в печалбата или загубата, в края на февруари 2022 г. е 61 млн. лв., с 28 млн. лв.
(31.3%) по-нисък от отчетения година по-рано. Това показват обобщените данни на БНБ,
публикувани на сайта на централната банка на базата на представените междинни отчети
на 25-те банки и клонове на чужди банки в България.Активите на банковата система се
увеличават с 2.2 млрд. лв. (1.6%) до общо 138.3 млрд. лв. Нарастват кредитите и авансите
(с приноса на кредитния портфейл), а намаляват дълговите ценни книжа, като към 28
февруари техните дялове в общите активи са съответно 63.0% и 15.6% (при 63.4% и 16.1%
в края на януари).
3e-news, 01 април 2022

ЕБВР с по-лоша прогноза за България
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи прогнозата си за растежа
на българската икономика през 2022 г. В новия си мартенски доклад ЕБВР вече очаква
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България да се повиши през настоящата година само
с 2,8%, при очакван ръст от 4,4% в прогнозата на банката от ноември 2021 г. За 2023 г. ЕБВР
очаква БВП на страната ни да се повиши с 3,6 на сто. ЕБВР е първата международна
финансова организация, която публикува официална икономическа прогноза за региона, в
който оперира, след началото на руската инвазия в Украйна на 24-ти февруари. Банката
влошава прогнозите си за почти всички страни, включени в анализа. Но в повечето държави
корекцията в очаквания ръст на БВП е по-малка, отколкото за България. В мартенската
прогноза на ЕБВР е заложен с 1,6% по-малък ръст на БВП на България спрямо прогнозата
от ноември 2021 г.
Труд, 01 април 2022

Външният дълг на България се увеличи със 7,2% в края на януари
Брутният външен дълг (частен и държавен) на България в края на януари възлиза на 41,675
млрд. евро, което е със 7,2% (2,790 млрд. евро) повече в сравнение с година по-рано. Така
той представлява 55,5% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната,
показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Експертите на
централната банка изчисляват, че към края на първия месец на тази година краткосрочните
задължения са 6,701 млрд. евро и се увеличават с 16,4% (945,1 млн. евро) на годишна база.
Дългосрочните задължения възлизат на 34,974 млрд. евро и се увеличават с 5,6% (1,845
млрд. евро) спрямо края на януари 2021 г. По данни на БНБ към края на януари 26,636 млрд.
евро (63,9%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В
евро са деноминирани 82% от брутните външни задължения, при 84,4% година по-рано.
Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на януари е 8,214 млрд.
евро. Спрямо година по-рано той се увеличава с 2,7% (219,5 млн. евро). Външните
задължения на централната банка са 1,928 млрд. евро и се повишават със 132,6% (1,099
млрд. евро) спрямо година по-рано.
investor.bg, 01 април 2022

Бюджетният излишък нараства значително през февруари до над 713 млн.
лв.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари остава
положително в размер на 713,3 млн. лв. (0,5 % от прогнозния брутен вътрешен продукт),
след като за януари е отчетен излишък от 940 млн. лв., съобщава Министерството на
финансите. Размерът на излишъка през февруари е значително по-голям от регистрираните
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през същия месец на 2021 г. 24,3 млн. лв. Приходите, помощите и даренията по КФП към
февруари 2022 г. са в размер на 8 009,4 млн. лв. или 14,0 % от годишните разчети .
Постъпленията нарастват със 715,1 млн. лв. (9,8 %) спрямо отчетените към февруари 2021
г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално със 771,3 млн. лв.,
докато постъпленията в частта на помощите и даренията намаляват с 56,1 млн. лв. спрямо
отчетените за същия период на предходната година. Разходите по КФП (вкл. вноската на
Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2022 г. възлизат на 7 296,1 млн. лв.,
което е 11,6 % от годишните разчети.
investor.bg, 01 април 2022

Производствената инфлация се забавя до 32.3% през февруари
Общият индекс на цените на производител през февруари 2022 г. нараства с 32.3% в
сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 81.8%, в
преработващата промишленост - със 17.9%, и в добивната промишленост - с 9.7%, сочат
обявените данни от НСИ. Месец по-рано, за януари 2022 година националната статистика
отчете поскъпване на индустриалното производство с 32.6 на сто, което беше и исторически
рекорд откакто през 2001 г. започва да се води тази статистика. Преди това НСИ отчиташе
производствена инфлация съответно: от 30.8% през декември, 31% през ноември, когато бе
установен първият за миналата година исторически рекорд.
3e-news, 31 март 2022

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

Предприятие
Меридиан Хотелс България ЕООД
Тера Тур Сервиз ЕООД
Профилактика, Рехабилитация и Отдих ЕАД
Слънчев Ден АД
Пит Къмпъни ООД
Студентски столове и общежития ЕАД
Дюни АД
Рила - Боровец АД
Галакси Инвестмънт Груп ООД
Глобъл Пропъртиз Лимитид (България) ЕООД

Населено място
София
София
София
Варна
София
София
Созопол
Самоков
Пловдив
София

Общо приходи
(хил. лв.)
2019
2020
6 539
34 841
60 146
27 333
25 319
22 014
17 756
20 790
3 139
15 498
15 788
14 194
26 653
13 913
17 347
13 204
41 262
13 010
17 943
11 452
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БОРСОВИ НОВИНИ

Основен пазар
Premium

3 295 158.21

Standard

7 487 305.93

АДСИЦ

3 177 458.83

Регулиран пазар общо

15 120 171.35

BGREIT: 04.03.2022 – 05.04.2022
178.0
176.0
174.0
172.0

170.0
168.0
166.0
164.0
162.0

160.0
05.04

03.04

01.04

30.03

28.03

26.03

24.03

22.03

20.03

18.03

16.03

14.03

12.03

10.03

08.03

06.03

04.03

158.0

BGBX40: 04.03.2022 – 05.04.2022
150.0
145.0
140.0

135.0
130.0
125.0
120.0
01.04

03.04

05.04

01.04

03.04

05.04

30.03

28.03

26.03

24.03

22.03

20.03

18.03

16.03

14.03

12.03

10.03

08.03

06.03

04.03

115.0

SOFIX: 04.03.2022 – 05.04.2022
660.0

640.0
620.0
600.0
580.0
560.0

540.0
520.0
500.0

30.03

28.03

26.03

24.03

22.03

20.03

18.03

16.03

14.03

12.03

10.03

08.03

480.0

06.03

Борсовите индекси в Централна и Източна Европа
наваксват спада, който записаха в края на февруари и
началото на март заради войната в Украйна. Това
показват изчисления на Investor.bg, направени по
данни на националните фондови борси в региона. Найгубещ е водещият руски индекс MOEX, показват
данните. Спадът на бенчмарка вероятно щеше да е още
по-голям, но след нахлуването на руската армия в
Украйна Московската фондова борса беше затворена
за търговия в продължение на почти месец – от 28
февруари до 23 март включително. На 24 март
търговията
на
Московската
беше
поетапно
възстановена. Отскоро тя работи на пълен работен ден.
Разрешено е да се търгуват всички акции, но все още
действа забраната за търговия от чужденци, както и за
къси продажби.
В края на март 2022 г. в сравнение с март 2021 г. MOEX
губи 23,67%. Той е и единственият индекс в Централна
и Източна Европа с годишен спад през март. В
сравнение с началото на годината MOEX отчита
понижение от 28,62%, а в края на март в сравнение с
края на февруари регистрира спад от 19,22%. През
март 2022 г. в сравнение с март 2021 г. най-силен ръст
отбелязва турският индекс BIST100 - 60,47%. На второ
място по годишен ръст е BIRS в Босна и Херцеговина
с 36,39%, а на трето е OMX Tallinn в Естония с 25,95%.
Следват MBI10 в Северна Македония с 25,85%, PX в
Чехия с 25,39% и българският основен индекс SOFIX с
24,78% е на шесто място. Украинският индекс PFTS
отбелязва най-слаб годишен ръст – 0,4%, в края на март
т.г. Украинската борса не работи от 24 февруари до 1
март включително, търговията беше възобновена на 2
март с облигации.

БФБ-София
Седмичен оборот
28 март - 01 април 2022 г.
Пазар
Оборот (лв.)

04.03

Руският борсов индекс MOEX е найгубещият в Централна и Източна Европа
през март

investor.bg, 04 април 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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Първата копка на българския завод за коли
на ток ще е през юли
За юли е планирана първата копка на завода за
български електромобили “Некст.е.Го България”. В
четвъртък компанията е получила от община Ловеч виза
за строителство и предстои да кандидатства за
разрешително за строеж, което се очаква да получи в
средата на май. В четвъртък Министерството на
икономиката
и
индустрията
сертифицира
и
Индустриален парк “Балкан”, на територията на който
ще бъде разположен заводът. Вече има още един проект
в напреднала фаза, който да се реализира в същия
индустриален парк - фотоволтаичен парк с големина
около 100 мегавата. Той ще е с огромна подстанция и ще
захранва останалите компании в индустриалния парк,
които
се очаква
да са от
автомобилния
сектор.“Некст.е.Го България” ще разполага със
собствени фотоволтаици - слънчеви панели на покрива,
които ще го направят първия напълно въглеродно
неутрален в Европа. Само тези две инвестиции ще бъдат
на обща стойност над 250 млн. евро. Размерът на
инвестицията на “Некст.е.Го България” ще е над 280
млн. лв., а на фотоволтаичния парк - около 200 млн. лв.
24 часа, 05 април 2022

Четири магистрали, трети мост над Дунав и
тунел под Шипка, ще бъдат готови до 2030
година
Амбициозните планове на държавата по отношение на
инфраструктурата на страната бяха онагледени под
формата на интерактивна карта, публикувана на сайта на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ). В нея се съдържа
информация за обекти от пътната и железопътна
инфраструктура, интермодални терминали, летища,
пристанища, вътрешни водни пътища, нови мостове и
тунели, които ще се реализират на етапи до края на 2040
година. В началото на годината стана ясно, че
правителството предвижда да отдели за инфраструктура
12 милиарда лева. Завършването на проектите е
предвидено на различни етапи в през следващите 18
години. Според картата до 2030 г. у нас ще са изцяло
завършени четири магистрали - "Хемус", "Черно море",
"Европа", "Струма" и "Русе - Велико Търново". Готови
ще бъдат и тунелът под връх Шипка, както и третият
мост над Дунав при Русе. Предстои до 2025 г. да бъдат
реализирани инвестиции и в модернизиране на

Дунавският
индустриален
технологичен парк – Свищов
е вписан в регистъра на
индустриалните паркове
Министърът на икономиката и
индустрията нареди „Дунавски
индустриален технологичен парк
– Свищов“ да бъде вписан в
Регистъра на индустриалните
паркове. Заповедта е издадена
след извършена проверка на
заявените
от
Общината
обстоятелства и представените
към заявлението документи, при
която е установено съответствие с
изискванията на Закона за
индустриалните паркове.
Борба, 06 април 2022

Мебелната фирма "Роси"
премества
цялото
си
производство в Чирпан
Мебелната
фирма
"Роси"
премества
цялото
си
производство в Чирпан. Целта на
собственика на фирмата Валентин
Колев е не само да разшири
производството си, но и да
изгради съвременен логистичен
център, който да обедини 10-те
склада на фирмата в страната и да
бъде отправна точка за търговията
със съседни страни. Според Колев
Чирпан
е
разположен
на
стратегическо място с потенциал,
не само заради двете магистрали.
Той благодари на кмета Крачолов
за съдействието.
БТА, 05 април 2022

Българска компания откри
свой склад за изпълнение на
поръчки в Унгария
Българската
компания
euShipments.com откри собствен
склад за изпълнение на поръчки
(т. нар. фулфилмънт склад) в
Унгария,
съобщиха
от
компанията. През изминалата
година дружеството е обработило
над 820 000 международни пратки
от онлайн магазини, които
достигат до всички държави в ЕС
и до Обединеното кралство.
БТА, 04 април 2022
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инфраструктурата и подобряване на условията за работа на пристанищата Видин, Лом, Русе
и Силистра на река Дунав, както и Черноморските - Варна и Бургас.
money.bg, 05 април 2022

Още над 130 млн. лв. за разширяване на "Чирен" ще даде
"Булгартрансгаз"
Единственото българско газово хранилище - това в Чирен, е пълно на едва 17% (към 29
март), което е най-ниската стойност за това време на годината. Това означава, че запасите
на България са критично ниски и евентуален проблем с доставките от Русия по-трудно може
да се преодолее. Точно за това е изключително важно да се увеличат възможностите за
съхранение на природен газ. Преди две седмици бяха обявени две процедури - за
разширение на капацитета на хранилището, и за изграждането на допълнителен газопровод
от него към газопреносната мрежа. А на 30 март бе пусната и нова обществена поръчка - за
изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения, които да могат да се
свържат с нова компресорна станция. Крайната цел е не само капацитетът за съхранение на
газ да се увеличи значително - от сегашните 0.55 млрд. куб.м до над 1 млрд. куб.м, но и
работния капацитет (нагнетяване и изпомпване), който за момента е 4.5 млн. куб. м на ден,
да се удвои.
Капитал, 01 април 2022

Концесионерът на летище София ще инвестира още 29 млн. евро за
първите 5 години
Инвестиционният план на концесионера на летище София "Соф Кънект" АД за първите пет
годни ще нарасне от първоначално предвидените 43 млн. евро до 72 млн. евро. Това беше
договорено на среща между министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев и
главния изпълнителен директор на "Меридиам" Тиери До, съобщават от ресорното
министерство. Това се случва след поредица от срещи между собственика на "Соф Кънект"
и министър Събев. През миналата седмица стана ясно, че концесионерът ще инвестира в
три направления. „Първата (област) е инвестиционната - развиването и реконструирането
на терминал 2, предстои и строителство на терминал 3. Втората област, върху която
работим, са така наречените „търговски зони“. В следващите месеци, до края на годината,
ще бъдат основно реконструирани и обновени.
investor.bg, 01 април 2022

В Индустриалния парк
инвестиционни проекта

София-Божурище

са

реализирани

37

"37 инвестиционни проекта, реализирани в Индустриалния парк София-Божурище, над 543
милиона лева инвестиции и над 1800 новоразкрити работни места. Това накратко
постигнахме с екипа на Националната компания "Индустриални зони" в последните години
по време на моя мандат", казва д-р Антоанета Барес, досегашен изпълнителен директор на
държавната компания. Според нея успехът, който има дружеството, е резултат от усърдната
съвместна работа и с инвеститорите, избрали да реализират своите проекти в
индустриалните паркове от портфолиото на компанията, съобщиха от Националната
компания. Само през 2021 г., която премина под знака на пандемията, бяха направени шест
първи копки в Индустриален парк София-Божурище. От началото на 2022 г. пък две фирми
стартираха свои нови проекти - разширението на датската компания ЮСК, най-големия
инвеститор в зоната край София, и на "Мултивак", един от водещите световни доставчици
на опаковки за всички видове хранителни, биологични и медицински продукти.
Първаночалната инвестиция на ЮСК е за 100 млн.евро, а разширението - за 12 млн. евро.
БТА, 31 март 2022
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Войната и инфлацията засягат пазара на строителна техника в България
Фирмите в сферата на строителството и земеделието преразглеждат плановете за
купуване на машини
Търговците на едрогабаритна строителна техника в България сигнализират, че войната в
Украйна се отразява пряко на клиентите им. Повишението на цените на горивата и
смазочните материали са основен проблем за строителни и земеделски компании, а голяма
част от тях вече преразглеждат плановете си за закупуване на дълготрайни материални
активи. Това каза за Economic.bg Борислав Тодоров, председател на Асоциацията на
търговците на едра строителна техника (АТЕСТ).
Асоциацията обединява голяма част от най-големите търговци, оторизирани от
международни производители на строителна техника и механизация за внос и дистрибуция
в България. Те осъществяват над 80% от продажбите на нова механизация за
строителството, горското стопанство, минната и добивната индустрия, а четирима от тях са
и вносители на техника в земеделието.
Като начин за преодоляване на негативните ефекти на войната, Тодоров смята, че
правителството трябва да приеме ефективен пакет от антиинфлационни мерки. За
търговците е важно да бъде решен и проблемът с индексирането на договорите за
строителство на големи инфраструктурни обекти, защото затрудненията на строителния
бранш пряко се отразяват и на вносителите.
Ние подкрепяме и предложението на Камарата на строителите в България (КСБ) да бъде
изготвен механизъм за индексация на вече сключени договори. Тази възможност ще има
благоприятен ефект върху бизнеса, тъй като ще даде спокойствие на доставчиците на
техника и на клиентите“, посочва Тодоров.
Освен това така може да бъде подсигурено и изпълнението на вече започнати обекти и на
анонсираните от правителството инфраструктурни проекти.
Ефектите от пандемията
Председателят на АТЕСТ разказва, че фирмите още трудно преодоляват ефектите от
пандемията, въпреки че миналата година е по-успешна от пандемичната 2020 г. През 2021
г. оборотът на компаниите е достигнал 250 млн. лв. Проучване на Асоциацията показва, че
продажбите на едра строителна техника бележат ръст от 25-30%. Добрите резултати обаче
не означават, че компаниите не са срещнали предизвикателства, тъй като бизнесът им е
свързан с много други сектори на икономиката, които бяха засегнати от пандемията.
За нас прекият резултат от COVID кризата е нарушената верига на доставки заради
затварянето на граници и спирането на цели производства. Ето защо не говорим за
затруднения само при вноса на нови машини, но и на резервни части, на електронни
компоненти и на консумативи за тях“, посочва Тодоров.
За съжаление ситуацията продължава да буди притеснение и в момента се сключват
договори за доставка към средата на 2022 г. и е затруднено изпълнението на вече поети
ангажименти.“
Тези забавяния могат да бъдат частично компенсирани, ако се ускори процесът на
регистрация на машини, смята председателят на АТЕСТ. Той разказва, че в момента има
много възможности за ако не пълна, то поне за частична дигитализация на процеса. Освен
това, много дейности се дублират и могат да бъдат оптимизирани. Тези мерки биха
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спестили много време на вносителите на техника и биха помогнали българският бизнес да
получава необходимите му машини по-бързо.
С нарушените вериги на доставки косвено е свързан и друг проблем. С цел по-бърз внос и
генериране на печалби, Асоциацията констатира, че в България влизат машини, които не
притежават така наречения „СЕ“ сертификат, удостоверяващ, че отговарят на европейските
критерии за екологичност и безопасност. Според Тодоров този проблем може да се реши,
ако контролът бъде завишен, но и компаниите бъдат стимулирани да използват техника,
задвижвана от газ и електричество чрез пакет от облекчения.
Тодоров споделя, че дори всички тези спънки – ефектите от пандемията и войната в
Украйна – да бъдат изчистени, тогава ще бъде налице друг проблем – липсата на кадри и
по-точно на оператори на строителни и горски машини.
Системата на професионално обучение, за съжаление, изостава от изискванията на бизнеса
и развитието на техниката. Асоциацията, заедно с КСБ, е готова да си партнира с МОН за
модернизиране на учебните програми и на материалната база в училищата.
Прогнозите за 2022 г.
АТЕСТ прогнозира положителният тренд от 2021 г. да продължи и през настоящата година,
макар и по-скромен. Тодоров е на мнение, че фирмите ще отчетат ръст от 5-10% в
продажбите на едра строителната и горска техника. В областта на общото строителство
изгледите също са добри.
Най-вероятно в тази област ръстът няма да е съизмерим с рекордната 2021 г., но строежът
на нови жилища ще продължи и компаниите изпълнители ще имат нужда от нова техника“,
посочва Тодоров.
Асоциацията прогнозира ръст и на продажбите на нова горска техника и инвентар.
Модернизацията е свързана не само с покупката на теглителна техника, но и на прикачен
инвентар и т.н.
Как се променят машините?
Машините стават все по-високотехнологични и в тях се интегрират впечатляващи
иновации. В новото поколение техника се внедряват смарт системи, машините могат да се
управляват дистанционно и комуникират помежду си, използват се асистиращи механизми
като различни сензори и GPS и така нататък, разказва председателят на АТЕСТ.
Огромно развитие бележи и ефективността на техниката. Коефициентът на полезно
действие непрекъснато се повишава като в същото време новите модели са все поикономични и компактни“, посочва Тодоров.
Голяма част от тези иновативни решения ще бъдат показани на започващото на 30 март
АТЕСТ Експо в София. Фирмите ще представят за първи път в България последните
предложения от гамата на водещите световни производители.
Ще бъде демонстрирано решение за управление на мини багер дистанционно през
смартфон. Освен това посетителите ще видят и огромни машини с тегло 100 тона, „умни“
булдозери, които сами предпазват двигателя от претоварване и изцяло електрически мини
багери. Разбира се, ще има и самосвали, кранове, машини за работа в кариери за инертни
материали и в мини за полезни изкопаеми.
economic.bg, 31 март 2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“
КОГА: 03-17 май 2022, 18:30 - 21:00 ч.
КЪДЕ: Online

 КУРС „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И
ПЛАНИРАНЕ“
КОГА: 27 май 2022, 09:30 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София

 СЕМИНАР „БИЗНЕС РАСТЕЖ – КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ“
КОГА: 15 - 16 юни, 09:00 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Интерпред - СТЦ София, София

 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
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