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Българският Agria Group Holding заяви, че е
придобил една трета от собствения капитал на
компанията за зелена енергия Energy Solar
Technologies в сделка, която разширява дейността й
във възобновяемите енергийни източници, в
допълнение към агробизнеса и търговията с
маслодайни култури. Bora Energy, дъщерно
дружество на холдинговата група, закупи 20 000
обикновени акции с право на глас в Energy Solar
Technologies на 13 април.
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Пловдив
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Борба - Велико Търново, 18 април 2022

Българската Agria Group купува Energy
Solar Technologies
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Обявени за продан са два крупни производствени
обекта за обща стойност близо един млн. лв., както и
десетки земеделски ниви, гори, магазини и офиси.
Най-скъпият обект е принадлежал на ЕТ „Светослав
Божинов“, но заради невъзможност да обслужва
договорена ипотека към банка бива обявен на търг.
Наддаването започва от 468 621 лв. Теренът е с площ
2332 кв. м и включва построените в него склад и
масивна конструкция. Базата се продава с наличното
оборудване. Другият голям имот, за който се търси
нов собственик, е производствен имот в
Поликраище. Той е с квадратура 4200 кв. ми начална
цена 235 840 лв. Върху парцела е изградена
административно-битова сграда и навес. Оферта има
и за търговски имот в град Свищов. Той е 85 кв. м, а
бъдещият собственик трябва плати за него над 50 000
лв. ЧСИ продава и магазин, разположен в центъра на
старата столица. Обектът е с площ 38 кв. м.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ)
за шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4
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Продават задлъжнели производствени
предприятия в област Велико Търново за
близо един млн. лв.

SeeNews, 18 април 2022
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Пловдивската "Медия груп 24" - MG24.bg, купува
националната
радиоверига
"Фокус"
и

Стара Загора
160

2019'Q4

Пловдивска медийна група придобива
радиата, агенцията и марката "Фокус"

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.
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б,
1000
жителиСофия
са: София,
Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара
Загора
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/
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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Информационна агенция "Фокус", потвърди управителят на веригата Диян Димитров.
Сделката обхваща всичките 60 радиостанции на веригата, самата информационна агенция
и търговските марки "Фокус". Тя трябва да бъде одобрена от Комисията за регулиране на
съобщенията и от Съвета за електронни медии, но не и от Комисията за защита на
конкуренцията, обясни Димитров. Агенция "Фокус" вече е изградила 13 собствени
регионални центрове в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Кюстендил,
Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Шумен и централен офис в гр.
София.
Медия Пул, 18 април 2022

Фирми до Доган купиха на безценица над 1400 дка от община на ГЕРБ
Фирми от орбитата на почетния председател на ДПС Ахмед Доган са станали собственици
на 1411 дка земеделска земя, продадена на търг от пернишката община Радомир. Общата
сума, за която е купена огромната площ, е 107 563 лв., или около 76 лв. на декар, показа
справка на "Сега" в имотния регистър. Сделката за земята е станала възможна след
решение на общинския съвет в Радомир, който на 7 декември 2020 г. преобразува 8 имота
от публична в частна общинска собственост. Веднага след това общинарите дават
съгласие да се проведе търг с явно наддаване за продажба на парцелите. Предложението
за това е на кмета Пламен Алексиев, който с подкрепата на ГЕРБ ръководи общината от
2011 г. Най-големият от продадените имоти е с площ 579 408 кв. м и е купен на 10 юни
2021 г. от фирмата "Хермес Солар" за 43 499 лв. - малко над първоначалната тръжна цена.
Останалите 6 общински имота, продадени на търг, са придобити от дружеството "Блу
Енержи" на 28 май 2021 г. Общата им площ е 691 543 кв. м, като за тази земя е платено 53
562 лв.
Сега, 15 април 2022

КЗК поднови производството за покупката на активите на ЧЕЗ от
"Инерком"
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) поднови производството за придобиването
на активите на оператора на електроразпределителната мрежа ЧЕЗ от "Инерком България"
ЕАД. Това става ясно от определение на антимонополният орган, публикувано преди ден.
Припомняме, че в края на януари 2022 г. "Инерком България" ЕАД осъди КЗК заради
това, че през 2018 г. е забранила на компанията да придобие българските активи на ЧЕЗ.
След решението на Върховния административен съд да върне на комисията преписката за
ново произнасяне регулаторът беше длъжен да възобнови спряното производство. По
процедура в тази ситуация от КЗК са длъжни да се обърнат към ЧЕЗ, за да стане ясно дали
от чешката компания искат да продължат процедурата по закупуване на активите й от
"Инерком".
Money.bg, 15 април 2022

Мощен агрохолдинг купи бившата оризарна в Пловдив
Част от приватизираната „Българска оризарна“ в Пловдив вече е собственост на мощен
агрохолдинг от Севлиево. „Балеа груп“ чрез една от деветте си фирми - „Балджиеви 91“
ООД, е закупила административни сгради, силози и свободни площи от бившата оризова
фабрика, която се простира върху 50 дка в Северната индустриална зона на града. В
инвестиционното предложение на "Балджиеви 91" до РИОСВ-Пловдив е посочено, че
дружеството предвижда реконструкция на съществуваща силозна база и изграждане на
нови силозни клетки и съоръжения към тях за съхранение на зърно с общ капацитет 32
000 кв. м, санитарно-битова сграда с лаборатория и кантар, както и модулна
бензиностанция за собствени нужди.
Марица, 14 април 2022
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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През 2022 г. икономическият растеж на България ще
бъде около 3%, а инфлацията ще достигне
двуцифрени стойности. Рисковете биха могли да
влошат перспективите, поради по-силни странични
ефекти от войната в Украйна, повторно засилване на
заболяемостта
от
COVID-19,
продължителни
прекъсвания на веригите за доставки и по-бързо от
очакваното затягане на глобалните финансови
условия. Това се посочва в изявление, цитирано от
БТА, на екипът на Международния валутен фонд
(МВФ), който проведе редовната си мисия у нас в
периода 5-15 април и беше ръководен от ЖанФрансоа Дофан. Според фонда фискалната политика
трябва да продължи да предоставя адекватна здравна
и икономическа подкрепа, да отговори на нуждите,
произтичащи от войната, и да отчита неизвестността,
като същевременно се стреми да избягва
проинфлационен натиск. Банковият сектор е добре
капитализиран, но предвид неблагоприятната среда
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МВФ: През 2022 г. икономическият растеж
на България ще бъде около 3%
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Световната банка рязко понижи прогнозата си за
ръста на икономиката на България през 2022 г. В
пролетната си актуализация на икономическите си
прогнози институцията очаква брутният вътрешен
продукт (БВП) на страната да се разшири с 2,6%. За
сравнение, прогнозата в предишното издание на
банката за региона на Европа и Централна Азия от
есента бе за увеличение от 3,8%, т.е. с 1,2 пр.п.
повече. В същото време обаче от Световната банка
очакват икономиката рязко да се подобри през
следващата година – до ръст от 4,3%, като за
сравнение в предишния доклад прогнозата бе за 3,6%.
За 2024 г. обаче очакванията са ръстът да се забави до
3,7%. Освен това в доклада се подобрява и оценката
за изминалата 2021 г. По-рано от банката очакваха
ръстът на икономиката през миналата година да е бил
3,7%, докато сега оценките са за 4,2%. По отношение
на инфлацията се наблюдава рязко влошаване на
перспективите за тази година. Докато в есенния
доклад очакванията бяха инфлацията да се ускори до
3,3% през 2022 г., в днешните прогнози тази цифра е
почти 3 пъти по-голяма – 9,3%.

19.04.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.81045 BGN
1 GBP = 2.3577 BGN
Икономически показатели

март'19

Световната банка рязко сви прогнозата си
за растежа на българската икономика

Безработица: 4.7%, март 2022
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финансовата политика трябва да остане бдителна, твърдят от МВФ и допълват, че
политиките трябва да адресират дългогодишните структурни предизвикателства, особено
във връзка с повишаването на жизнения стандарт, намаляване на неравенствата и
подкрепа на зеления преход.
Инвестор.БГ, 18 април 2022

Безработицата в България се сви до 4,8% през март
Равнището на регистрираната безработица в България намалява през март и отново
достигна рекордно ниската стойност от 4,8%. Понижението спрямо предходния месец е с
0,1 процентни пункта, а на годишна база се наблюдава спад от 1,7 пункта, сочат данните
от административната статистика на Агенцията по заетостта. Ниво на безработица от 4,8%
беше регистрирано последно в края на 2021 г. Намалява общият брой на безработните в
бюрата по труда. През март те са 155 863. Това е с 4043 по-малко спрямо февруари и с 58
189, или с 27,2% по-малко в сравнение с година по-рано. През месеца са се регистрирали
нови 21 547 безработни. Те са с 2140 повече от предходния месец, а на годишна база се
наблюдава спад от 3 632 лица. Други 737 души от групите на търсещите работа заети,
учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. Агенцията
по заетостта отчита увеличение на започналите работа безработни през март – броят им е
15 966, или с 3 252 повече спрямо февруари. В сравнение със същия месец на предходната
година те са с 9181 по-малко. Работа чрез бюрата по труда са намерили и 223 лица от
групите на пенсионерите, учащите и заетите.
Инвестор.БГ, 18 април 2022

Износът е с близо една трета нагоре към февруари
Българският износ през първите два месеца от годината е на стойност 12.9 млрд. лв., което
е ръст от 31% спрямо същия период на 2021 г. Номинално експортът през януари и
февруари е с 37% повече и в сравнение с предкризисната 2019 г. Данните обаче се
основават на паричната оценка за продадените зад граница български продукти, а не на
тяхното количество, затова ръстът вероятно се дължи и на по-високите цени на стоките.
Трябва да се има предвид и базовият ефект - през февруари 2021 г. износът точно започва
да се възстановява след спада по време на пандемията. Платформата на НСИ за детайлна
информация за износа остава недостъпна в последните месеци, затова конкретни данни за
обемите липсват. Данните също така почти не обхващат ефектите от започналата в края на
февруари война на Русия в Украйна. Износът на български стоки към двете страни е
малко - общо за едва 2.4% от общия за 2021 г. По-сериозни последици върху експорта
обаче може да окажат свиването на външното потребление в по-големите ни търговски
партньори, както и нарушените вериги за доставки заради на войната. Само за февруари
износът е с 31% нагоре и възлиза на 6.6 млрд. лв. Това е 13-ият пореден месец, отчитащ
ръст на годишна база след ниските резултати през 2020 г.
Капитал, 14 април 2022

Средният осигурителен доход за страната за февруари е 1180,82 лв.
Националният осигурителен институт (НОИ) обявяви, че размерът на средния
осигурителен доход за страната за месец февруари 2022 г. е 1180,82 лв. Средномесечният
осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2021 г. до 28.02.2022 г. е 1174,07 лв.,
съобщиха от пресцентъра на НОИ. Определеният средномесечен осигурителен доход за
страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите
пенсии през март 2022 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване,
уточняват от осигурителния институт.
24 часа, 13 април 2022
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Фискалният резерв падна до рекордно ниско ниво
Фискалният резерв, в който държавата пази "бели пари за черни дни", съвсем се е стопил.
Данните на БНБ показват, че депозитът на правителството към 8 април е 4.757 млрд. лв.,
почти до нивото на неприкосновения по закон резерв, който пази валутния борд, от 4.5
млрд. лв. Само за месец фискалният резерв се е смалил с близо 4 млрд. лева. В края на
февруари финансовото министерство съобщи, че той е 9.9 милиарда, като от тях 9.6 млрд.
се държат в БНБ и в други търговски банки, а 0.3 млрд. лв. са постъпления, очаквани от
еврофондовете. Подробни данни за края на март все още финансовото министерство не е
публикувало. За изтънелия резерв става ясно от седмичната статистика на централната
банка, която обаче дава информация само за парите на правителсвото, оставени на
депозит в нея. Още около 500 млн. лв. би трябвало да се намират в търговски банки, което
означава, че реално фискалният резерв в момента е малко над 5 млрд. лв. Това са готовите
пари, към които правителството прибягва, за да се разплаща, когато постъпленията от
данъци не достигат за покриване на разходите. Финансовото министерство обаче може да
използва единствено превишението над 4.5 млрд. лв. Една от причините за огромния спад
на фискалния резерв е направеното плащане по външния дълг през март за 2.7 млрд. лв.
Сега, 13 април 2022

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

Предприятие
Тера Тур Сервиз ЕООД
Галакси Инвестмънт Груп ООД
София Хотел Балкан АД
Сок Камчия ЕАД
Слънчев Ден АД
София Принцес Хотел АД
Съни Травел Клуб ЕООД
Дюни АД
Интерхотел Гранд-Хотел София АД
Бялата лагуна ЕАД

Населено място
София
Пловдив
София
Бургас
Варна
София
София
Созопол
София
Топола (Дч)

Активи (хил. лв.)
2019
2020
331 020
343 147
268 469
237 824
162 476
157 801
183 553
151 748
158 961
143 569
143 660
141 556
123 163
125 516
109 489
110 708
134 061
102 694
88 629
86 993

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

Фирмите ще набират до 8 млн. евро
капитал без проспект на БФБ

БФБ-София
Седмичен оборот
11 - 15 април 2022 г.
Пазар

Правителството одобри проект на Закон за изменение
Оборот (лв.)
и допълнение на Закона за публичното предлагане на
Основен пазар
ценни книжа (ЗППЦК). Със законопроекта се
Premium
785 308.04
предлага прагът от левовата равностойност на 3 000
Standard
8 469 783.65
000 евро за освобождаването от задължението за
АДСИЦ
1 498 208.59
публикуване на проспект при публично предлагане на
Регулиран пазар 10 753 300.28
ценни книжа, въведен в ЗППЦК в изпълнение на
общо
Регламента за проспектите, да се повиши до левовата
равностойност на 8 000 000 евро. Една отлична
BGREIT: 16.03.2022 – 19.04.2022
новина. По този начин ще се създадат възможности за
повече малки и средни предприятия да набират
капитал при по-ниски разходи и такси и по-малко
административни тежести, при отчитане и на
наблюдавания повишен интерес и презаписванията на
емисиите при публични предлагания на пазара за
растеж. Пазарът за растеж на МСП beam е специален
пазар, организиран от "Българска фондова борса" АД,
който дава възможност за финансиране на дейността
BGBX40: 16.03.2022 – 19.04.2022
на малките и средни компании в България.
Търговията на него се осъществява на същата
търговска платформа T7®, и при същите правила за
търговия като тези на Основния пазар на "БФБСофия". Основната цел на Пазар beam е да осигури на
малкия и среден бизнес възможност за набиране на
капитал при по-облекчени условия в сравнение с
регулирания пазар, като в същото време им
SOFIX: 16.03.2022 – 19.04.2022
предостави сходни предимства на тези на публичните
компании. Пазар beam се явява и междинно звено по
пътя на една компания към същинското листване на
Основния пазар на "БФБ-София". Пазарът ВЕАМ
беше едно и хубавите неща на БФБ Седем компании
минаха през специалния пазар за растеж на малки и
средни предприятия beam който дава възможност за
финансиране на дейността им, през миналата година.
Всички те успяха да акумулират над 23 млн. лева за
своите проекти, но в действителност интересът беше много по-голям и много инвеститори
не успяха да се включат именно заради ограничението от 3 млн. евро на този пазар.
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Банкеръ, 20 април 2022

ТЕЦ "Бобов дол" излиза на борсата с 9 млн. акции
Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на
регулиран пазар на емисия акции, издадени от ТЕЦ "Бобов дол" АД, с. Големо село. Тя е в
размер на 8 705 040 лева, разпределени в 8 705 040 броя обикновени, безналични,
поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Емисията вече
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е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден
от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. През 2008 г. Консорциум „Енергия МК“ АД
придобива 100% от капитала на ТЕЦ „Бобовдол“ ЕАД след сключване на договор за
приватизационна продажба с Агенцията за приватизация. Централата има три блока с
обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975
година. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища.
Основните доставчици на въглища са "Мина Станянци", "Мини Бобов дол", "Мина Бели
брег". През тази година дружеството започва изграждане на фотоволтаична централа на
площ от 1343 322 кв. м с мощност 100 MWh, за което има необходимите документи.
Предвижда се част от произведената от нея електроенергия да се съхранява в батерийно
стопанство. От централата съобщават, че дружеството има сключен договор през
миналата година с "Булгартрансгаз" ЕАД за присъединяване на Кондензационната
топлоелектрическа централа към газопреносната мрежа в страната.
Инвестор.БГ, 18 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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ИНВЕСТИЦИИ

Eldrive разширява мрежата си
зарядни станции и навлиза в Литва

от

Най-голямата мрежа от зарядни станции за
електромобили в България - Eldrive, стартира
дейност на трети европейски пазар - Литва.
Компанията eMobility International, която развива
проекта, залага големи очаквания на литовския
пазар, където мрежата вече има изградени 10
зарядни точки. Eldrive разполага с над 500 точки за
зареждане на електромобили в България, Румъния
и Литва, като у нас мрежата е най-голямата – в
страната и има пълно национално покритие.
Всички основни пътища и магистрали в България
са обезпечени с бързи станции, като от края на
миналата година започна надграждане на
съществуващата инфраструктура с по-мощни 120
kW DC суперчарджъри от последно поколение, за
да се отговори на търсенето и нуждите на
развиващия се пазар у нас.
economy.bg, 20 април 2022

Инвестират 2 млн. лв. в предприятие за
биопродукти край Стара Загора
Нов инвеститор подписа официално окончателен
договор за покупко-продажба на парцел в
Индустриална зона „Загоре“ в Стара Загора.
Компанията е в сферата на развойната и научноизследователската дейност в областта на
биотехнологиите, с цел разработване на чисти
бактериални продукти, на основата на култури
микроорганизми.
Новият
инвеститор,
с
чуждестранно участие, закупи близо 9 дка земя,
като намерението му е да изгради лаборатория за
научно-приложна
дейност.
Планираната
инвестиция на компанията е в размер на над 2 млн.
лева, като плановете са първоначално да бъдат
наети 20 човека. В ИЗ "Загоре" до момента са
продадени седем имота и се водят преговори в
начален етап за още два от оставащите терени.
divident.eu, 19 април 2022

Германската Wurth Elektronik създава
още едно българско звено
Германският производител на електронни и
електромеханични компоненти Wurth Elektronik
съобщи, че е основал българско дъщерно

Близо
18
милиона
лева
инвестира
ЕРП
Север
в
електроразпределителната
мрежа на област Варна
През 2021 г. ЕРП Север реализира
инвестиционни
проекти
по
рехабилитация и обновяване на
електроразпределителни съоръжения
в област Варна в размер на близо 18
милиона лева. По-значими изпълнени
обекти с изграждане на нова мрежа
бяха въздушни кабелни линии в
местностите Боровец Юг, Траката,
Ракитника,
Виница,
Звездица,
Прибой, Манастирски рид, Бялата
чешма, Дъбравата.
3e-news, 19 април 2022

Подписват договора за тунел под
Шипка до края на април
До края на април се очаква да бъде
подписан договорът за строителството
на тунела под Шипка. Това обяви в
Габрово заместник-министърът на
регионалното
развитие
и
благоустройството Деляна Иванова,
която е на посещение в региона,
съобщиха от ресорното ведомство.
Консорциумът,
спечелил
обществената поръчка за изграждане
на съоръжението, е потвърдил
ценовата си оферта.
Инвестор.БГ, 18 април 2022

От
„ВОСС
Аутомотив
България“
предвиждат
да
наемат нови сто работници в
завода край Ловеч
В
следващите
седмици
производителят на компоненти за
дизелови и електрически автомобили
„ВОСС Аутомотив България“ ЕООД
предвижда да наеме нови сто
работници за завода си край
ловешкото село Баховица, съобщават
от Община Ловеч. В момента
германската фирма е осигурила
работа на над 500 служители. „ВОСС“
вече се подготвя и за пред-серийно
производство на нови системи за
охлаждане на батерии за електрически
автомобили, чиято доставка се очаква
да започне след 2023 г.
БТА, 14 април 2022
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дружество със седалище в столицата София. По данни на търговския регистър Wurth
Elektronik има още две единици в България - Wurth Elektronik iBE BG и Wurth Bulgarien.
Новото звено, Wurth Elektronik Bulgaria, ще започне работа със седем служители, се казва
в изявление на компанията-майка, публикувано по-рано тази седмица. "Подготовката за
създаването на Wurth Elektronik България не беше съвсем лесна. Разширяването на нашия
екип съвпадна с ограниченията за контакти, свързани с корона вируса. Още повече сме
доволни, че вече можем да започнем с летящ старт", Димитър Василев, управляващ
директор на новото дъщерно дружество, се казва в изявлението.
SeeNews, 18 април 2022

Merkle навлиза в България
Merkle, глобална компания за технологии за потребителско преживяване, стъпва в
България. Технологичният гигант, с над 30-годишна история, е част от групата на dentsu с
повече от 13 000 служители и офиси в над 50 страни. В Бъгария Merkle обединява екипите
на Isobar Commerce и Live Area, където над 300 e-commerce специалисти ще работят за
създаването на стратегии за потребителско преживяване по световни стандарти.
Компанията планира да разрасне екипите си поне с една трета през следващата година. Те
ще имат възможност първи да работят с нови e-commerce технологии и платформи и да
наложат световни практики при диверсифициране на портфолиото от дигитални услуги на
българския пазар.
economy.bg, 15 април 2022

Започна изграждането на център за чисти технологии за 23 млн. лв. в
София
Центърът за компетентност "Clean & Circle" започна изграждането на своята
високотехнологична сграда в София, която трябва да създаде ефективна инфраструктура и
научноизследователски капацитет, които да стимулират научното развитие на страната в
сферата на водите, енергията и управление на отпадъците и тяхното внедряване в
кръговата икономика. Проектът е финансиран с 23 млн. лв. програма "Наука и
образование за интелигентен растеж", от които 3.5 млн. лв. са национално финансиране и
в него си партнират Софийския университет "Св. Климент Охридски" и "Софийска вода".
Самата сграда ще е разположена в кампуса на университета в кв. "Лозенец", в съседство с
физичния, химичния и математическия факултет. Тя трябва да е готова през втората
половина на 2023 г.
Капитал, 14 април 2022
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АНАЛИЗИ

Правителството залага ограничение на дефицита до 3% от БВП
следващите три години
Ще се запази тенденцията на увеличение на дълга, като към края на 2025 г. той ще
достигне 54,2 млрд. лева, предвижда бюджетната прогноза на финансите
Предвиденото през последните години разхлабване на фискалната политика, наложено от
икономически, здравни, социални и външни предизвикателства, се очаква да продължи и
през тази година. В прогнозния средносрочен период са заложени стъпки за фискална
консолидация, като дефицитът от 3,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2023 г. ще
достигне до 2,8% от БВП за 2025 г., съобщи Министерството на финансите след като
правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.
Министърът на финансите Асен Василев предлага за целия прогнозен период бюджетното
салдо да е в рамките на ограничението за дефицит до 3% от БВП.
Проектът на средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2023-2025 г. е разработен
в очакване пандемията от COVID-19 да затихне, но се отчита икономическата несигурност
и външните рискове за страната на първия етап на бюджетната процедура за 2023 г. В
него са отразени само базови политики и допускания, чиито многогодишни трендове и
перспективи са относително постоянни. Като се има предвид, че правителството трябва да
приеме програма на за стратегическите цели за мандата на управление и предстои
актуализация на Бюджет 2022 заради коалиционното споразумение, ще се наложи
допълнително прецизиране и остойностяване на заложените разчети.
От Министерство на финансите посочват, че ще се изисква по-задълбочен преглед на
политиките и реформите в сектори, предоставящи публични услуги.
Приходи и разходи
Разчетите в прогнозата на финансите за периода 2023-2025 г. отразяват тенденциите в
актуалната макроикономическа прогноза за развитието на националната икономика,
текущото законодателство и оценките за ефекта от приходните и разходните
дискреционни мерки, в т.ч. и от временните мерки, породени от конфликта в Украйна.
В рамките на прогнозния период са заложени средства за обезпечаване на изпълнението
на COVID-19 мерки само за първата година от периода в размер на 0,3% от БВП, при
очаквания разпространението на пандемията да затихне.
При приходите в настоящата прогноза се наблюдава ръст в номинално изражение за целия
тригодишен период. Като относителен дял от БВП за 2023 г. те са 39%, за 2024 г. - 37,8% и
за 2025 г. - 36,2%.
В средносрочен план разходите по КФП (без разходите, извършвани от сметки за средства
от ЕС и по други международни програми и договори, приравнени към тях, вкл.
свързаното с тях национално съфинансиране) са в рамките на 40-процентното правило по
Закона за публичните финанси, като бележат спад от 36,3% от БВП през 2023 г. до 34,4%
от БВП през 2025 г.
По отношение на разходите в следващите три години се наблюдава номинален годишен
ръст, но като дял от БВП те намаляват от 42,3% от БВП до 39,0% от БВП.
Данъци и осигуровки
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Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за
данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции,
икономически растеж и заетост.
Осигурителната политика за периода 2023-2025 г. предвижда запазване на размерите и
съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено
осигуряване на нивото на тази година, както и на размера на здравноосигурителната
вноска – 8%.
Запазва се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица на 710 лв. и
минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители – 710
лв., както и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица за целия
прогнозен период – 3400 лв.
В периода 2023-2025 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на
предходната година, се осъвременяват от 1 юли всяка година с процент, определен като
сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на
потребителските цени през предходната календарна година.
При заложените в прогнозата ръст на средния осигурителен доход и ниво на
средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени, процентите по чл. 100 от
Кодекса за социално осигуряване са съответно 9,1% за 2023 г.; 6,9% за 2024 г. и 5,4% за
2025 г.
За периода 2023-2025 г. се предвижда запазване на размера от 710 лв. на минималната
работна заплата.
Мерки в здравеопазване и образование
Здравната политика на правителството в следващите три години ще е съобразена с целите
и приоритетите на Националната програма за развитие: България 2030 за сектор
„Здравеопазване“.
Предвидени са програми и мерки, които подпомагат изпълнението на специфичната
препоръка на Европейската комисия към България да подобри ефективността на
разходите на системата на здравеопазването и достъпа до здравни услуги, включително
чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на
недостига на медицински специалисти.
Политиките в предучилищното и училищното образование са насочени към ефективна
социализация на деца от ранна детска възраст, осигуряването на равен достъп до
качествено образование, личностно развитие на децата и учениците, насърчаване на
иновациите, квалификация на педагогическите специалисти, модернизиране на
образователните институции, дигитализация на образованието.
Повече средства за отбрана
България ще продължи участието си в процеса на вземане на решения, както и в процеса
на изграждане на отбранителни способности на НАТО и ЕС. Спазено е изискването за
достигане на разходите за отбрана до определения процент от БВП в съответствие с
Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на България до
2024 г.
Диверсификация в енергетиката
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Енергетиката продължава да е изправена пред зависимостта от внос на ресурси и енергия,
нарастващите цени на вносните енергийни ресурси и промените в климата, отчитат в
Министерството на икономиката.
Диверсификацията на газовите доставки и трасета и избягването на последствията от
газови кризи обуславят ускоряване изграждането на междусистемните газови връзки със
съседните държави. Проектите се изпълняват или ще бъдат реализирани със собствени
средства на енергийните компании, с пари от европейския план за икономическо
възстановяване, от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“,
както и с използване на възможностите за привличане на средства от Европейската банка
за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и стандартни търговски
кредити.
Заделеният за България ресурс по инициативата REACT-EU е в размер на 1,283 млрд.
лева, а средствата са разпределени в пет от действащите оперативните програми от
програмен период 2014-2020 г., които позволяват финансиране на дейности, необходими
за противодействие на COVID-19.
Механизмът за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility) е ключова
програма на Инструмента за възстановяване на ЕС и включва области, свързани със
сближаването, двата прехода (екологичен и цифров), конкурентоспособността,
производителността, здравеопазването и интелигентните иновации.
На 7 април 2022 г. Европейската комисия предложи за одобрение от Съвета Националния
план за възстановяване и устойчивост на България. Финансовият пакет, от който страната
ни може да се възползва, е 6,267 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ.
Ръст на дълга
През следващите три години се наблюдава запазване на тенденцията на увеличение на
дълга, като се предвижда към края на 2025 г. той да достигне 54,2 млрд. лв.
Съотношението на държавния дълг към БВП се очаква да продължи да нараства до ниво
от 26,4% през 2023 г., 28% през 2024 г. и 29,5% към края на 2025 г.
Инвестор.БГ, 14 април 2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 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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