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Комисията за финансов надзор издаде временна
забрана за публикуване на търговите предложения от
„Йистърн Юръпиън Електрик Къмпания“ Б.В.,
Кралство Нидерландия , дъщерно дружество на
„Еврохолд България“ АД, за закупуване чрез
инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД на
останалите акции в „ЧЕЗ Разпределение България“
АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД, които не
притежава, съобщиха от регулатора. В първото
дружеството мажоритарният собственик иска да

Пловдив
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КФН спря офертите за останалите акции в
„ЧЕЗ Разпределение“ и „ЧЕЗ Електро“
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SeeNews, 04 май 2022
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Kongsberg Digital, дъщерно дружество на листната
норвежка технологична корпорация Kongsberg
Gruppen, заяви, че е поело софтуерния разработчик
Interconsult Bulgaria Ltd, или ICB, и ще го превърне в
своя европейска платформа за изпълнение на
съществуващи
проекти
и
ускоряване
на
индустриалната цифровизация в контекста на
енергийния преход. Купувачът не е разкрил
финансовите параметри на сделката в борсовата си
документация. Смята се, че сделката допълва ноухауто на Kongsberg Digital в областта на Интернет на
нещата (IoT), визуализацията, изкуствения интелект
(AI) и машинното обучение за морската, петролната и
газовата и комуналната индустрия. Основана през
1996 г., ICB предоставя услуги по моделиране на
бизнес процеси, проектиране на софтуерна
архитектура, разработка на софтуер, осигуряване на
качеството, както и 3D моделиране и дизайн.
Компанията, която работи с Kongsberg group от 2004
г., е активна в индустриалния инженеринг, морските,
банковите и финансовите услуги и ИТ секторите. В
ICB работят над 130 служители. Kongsberg Digital,
който стартира през 2016 г., наема над 700 софтуерни
експерти.

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

2019'Q4

Норвежкото подразделение Kongsberg
Gruppen придобива софтуерната фирма
Интерконсулт България

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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събере 20 581 броя акции (1.07%) от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Компанията майка иска да изкупи останалите 154 броя акции (3.08%) от капитала на „ЧЕЗ
Електро България“ АД, които се държат от малките инвеститори в дружеството. Двете
оферти са подготвени съгласно изискванията на чл. 149а, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа за събиране акциите и на малките инвеститори, които не са
участвали в първоначалното търгово предложение.
Банкеръ, 04 май 2022

"Господинови строймаркет" купува варненския Mr. Bricolage за 6.8 млн.
евро
Варненският магазин, в който от над 15 години под наем работи веригата Mr. Bricolage, до
дни ще бъде купен от компанията от същия сектор - "Господинови строймаркет", потвърди
за "Капитал" Диян Господинов, съдружник и управител на компанията купувач. Макар и в
сходен сегмент, новият собственик заявява, че не планира да се разделя с веригата и да
отвори свой обект на мястото. Смяната на собствеността беше обявена от продавача борсовият "Фонд за недвижими имоти България", още през февруари. Оттогава се знае, че
според предварителния договор цената на имота е 6.8 млн. евро без ДДС. Но тогава
купувачът остана неизвестен. Сега от решение на Комисията за защита на конкуренцията
се вижда кой е имотът, който компанията от Добрич "Господинови строймаркет" планира
да купи - магазинът, ползван от Mr. Bricolage. Реално КЗК не разглежда сделката, защото
обектът на покупката е с оборот под 3 млн. лв. и няма нужда от разрешение.
Капитал, 03 май 2022

Rozara Group придоби "Винпром" Кюстендил"
Розара 1" ЕООД, част от Rozara Group, придоби мажоритарния пакет акции на "Винпром"
Кюстендил, съобщиха от дружеството. Намерението на новите собственици е да
възстановят капацитета на дестилерията, която е била сред водещите производители на
алкохол в страната а при построяването ѝ в средата на миналия век. Винпромът е
проектиран и построен през 1945 година от водещи австрийски инженери и експерти по
дестилация. Намира се в с. Граница, община Кюстендил и към днешна дата произвежда
шест вида плодови ракии – черешова, вилямова, ябълкова, сливова, кайсиева и гроздова. В
момента се работи по повишаване на капацитета на винпрома, започнати са и подобрения в
дестилерията, които според новите собственици за кратко време ще донесат добри
резултати. Очаква се до края на годината екипът да удвои производството, което означава
и увеличаване на екипа и мрежата от доставчици. Новите собственици ще работят и в
посока възстановяване на дългогодишните традиции на овощарството в региона.
Винпромът запазва управленският си екип, добавени са и нови попълнения, казаха още от
"Розара 1" ЕООД.
БТА, 29 април 2022
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ПЧИ: 141.0 млн. EUR, февруари 2022
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Ръстът
на цените при
производството
и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
през март повиши общия индекс на цените на
производител, който нараства с 36,1% на годишна
база. Това показват актуалните данни на Националния
статистически институт (НСИ). През февруари
увеличението на годишна база беше с 32,3%, през
януари – с 32,6%, през декември – 30,8%, през ноември
годишното повишение достигна 31%, което беше
рекорд, откакто през 2001 г. започва да се води тази
статистика. Данните на статистиката показват, че през
миналия месец е достигнат нов рекорд в ръста на
цените на производител, докато през февруари имаше
леко забавяне. Общият индекс на цените на
производител през март се увеличава с 4,3% спрямо
февруари.
Повишение
е
регистрирано
в
преработващата промишленост с 6%, в добивната
промишленост - с 4,8%, и при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
- с 1,1%.
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Ръстът на производствените цени у нас
достигна нов рекорд през март
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Брутният външен дълг (частен и държавен) на
България в края на февруари възлиза на 41,909 млрд.
евро, което е със 7,5% (2,916 млрд. евро) повече в
сравнение с година по-рано. Така той представлява
55,8% от прогнозирания от БНБ брутен вътрешен
продукт (БВП) на страната за тази година, показват
предварителните данни на Българската народна банка
(БНБ). Експертите на централната банка изчисляват,
че към края на февруари краткосрочните задължения
са 7,024 млрд. евро (16,8% от брутния външен дълг) и
се увеличават с 19,5% (1,144 млрд. евро) спрямо края
на февруари 2021 г. Дългосрочните задължения
възлизат на 34,885 млрд. евро (83,2% от брутния
външен дълг), като се увеличават с 5,4% (1,772 млрд.
евро) спрямо година по-рано. Към 28 февруари 26,239
млрд. евро (62,6%) от брутните външни задължения са
с остатъчен матуритет над една година.

04.05.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.85281 BGN
1 GBP = 2.32477 BGN
Икономически показатели

март'19

Външният дълг на България расте със 7,5%
в края на февруари

Безработица: 4.7%, март 2022
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Бюджетният излишък за първото тримесечие достигна 298 млн. лева
Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие
на годината е положително и е в размер на 298 млн. лева, или 0,2 на сто от прогнозния
брутен вътрешен продукт, съобщава Министерството на финансите. Резултатът се формира
от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 344,7 млн.
лева и дефицит по европейските средства в размер на 46,7 млн. лева, допълва ведомството.
Приходите, помощите и даренията по КФП за първото тримесечие на 2022 г. са в размер на
12 382,7 млн. лв. или 21,6 % от годишните разчети. Ръстът на постъпленията е с 9,1%, или
1032,3 млн. лева, спрямо отчетените към март миналата година. Данъчните и неданъчните
приходи по КФП нарастват номинално с 1 255,2 млн. лв., а постъпленията в частта на
помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с
222,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.
investor.bg, 03 май 2022

Увеличаването на депозитите на домакинствата забавя темп през март
В края на март 2022 г. депозитите на неправителствения сектор са 105,062 млрд. лв. (71,6
на сто от БВП), като годишното им увеличение е 9,8 на сто, съобщава Българската народна
банка. Депозитите на нефинансовите предприятия в края на март са почти 34 млрд. лв. (23,1
на сто от БВП). В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 13,3 на сто (10,1
на сто годишно повишение през февруари 2022 година). Депозитите на финансовите
предприятия нарастват с 47,4 на сто на годишна база през март (16,8 на сто годишно
повишение през февруари 2022 г.) и в края на месеца достигат 4,196 млрд. лв. (2,9 на сто от
БВП). Депозитите на домакинствата са малко над 66,9 млрд. лв. (45,6 на сто от БВП) в края
на март 2022 година. Те се увеличават с 6,5 на сто спрямо същия месец на 2021 г. (7,3 на
сто годишен ръст през февруари 2022 година).
БТА, 28 април 2022

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

Предприятие
Сънфудс България ЕООД
Арт-2000 ООД
ЛН Сълюшънс ООД
Хепи Дилайт ЕООД
Бар ЕООД
Аладин Фуудс ООД
Прима Инвест БГ ООД
Хепи Гранд ЕООД
СНС-Рента Кар ЕООД
ЛФС ЕООД

Населено място
София
София
София
Варна
Варна
София
Благоевград
Варна
Варна
София

Общо приходи (хил. лв.)
2019
2020
9 408
7 502
1 832
2 588
1 049
2 250
1 551
2 083
н.д.
2 059
594
1 843
-92
1 516
985
1 351
912
1 310
508
1 303

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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КФН издаде временна забрана за търговото
предложение за „Прайм Пропърти БГ“

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

779 169.27

Standard

7 335 439.52

АДСИЦ

229 763.86

Регулиран пазар общо

9 847 917.67

BGREIT: 01.04.2022 – 03.05.2022
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„Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) е издала трети
транш от първата си серия дългови книжа като част от
едногодишната програма за издаване на безсрочни,
некумулативни, необезпечени облигации, която
стартира през 2021 г. Чрез сайта x3news.com банката
съобщава, че общата номинална и емисионна стойност
на книжата, пласирани чрез частно предлагане, възлиза
на 2,867 млн. евро. С това общият размер на емисията
се увеличава до 30 млн. евро. Първият транш от
емисията беше за 17,133 млн. евро, а вторият – за 10
млн. евро. Общият размер на програмата е 100 млн.
евро. Емисията ще се листне на Люксембургската
фондова борса (регулиран пазар), уточняват от
банката. Емисията облигации ще позволи на ПИБ да
оптимизира разходите си, посочват от банката.
Средствата ще се използват за дългосрочната стратегия
на банката за кредитиране на малък и среден бизнес и
граждани, допълва се в съобщението на банката.

БФБ-София
Седмичен оборот
25 - 29 април 2022 г.
Пазар

01.04

ПИБ пласира облигации за почти 2,9 млн.
евро

BGBX40: 01.04.2022 – 03.05.2022
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Комисията за финансов надзор (КФН) е издала
временна забрана на търговото предложение от
„Победа“ АД за закупуване на останалите 1 487 706
акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от
SOFIX: 01.04.2022 – 03.05.2022
миноритарните акционери. Това се вижда от
решенията на КФН, взети на последното заседание на
регулатора. Решенията са публикувани на сайта на
Комисията. Производителят на захарни изделия от
Бургас с изпълнителен директор Михаил Чоролеев
увеличи дела си в публичното дружество до 96%.
„Победа“ вече контролира пряко 73,9% от правата на
глас в дружеството със специална инвестиционна цел
и още 21,94% непряко. В края на март „Победа“
изпрати търгово предложение за закупуване на останалите акции.
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investor.bg, 29 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

Канадска
компания
ще
подновява
проучването си за газ в Добруджа
Канадската компания Trillion Energy Int., която до 2019
г. се казваше Park Place Energy, подновява
проучванията си за добив на газ в участъка Вранино 111 в Добруджа. Това се казва в съобщение на сайта на
компанията, в което се твърди, че през април от
фирмата са разговаряли с българските си
представители, както и с властите в страната и ще
подновят проучванията през юли 2022 г. Вранино е
село в района на Каварна, като участъкът е с площ от
близо 400 квадратни километра. За него фирмата
получи разрешение за проучвания за конвенционален
газ и нефт още през 2014 г. по време на служебното
правителство. Впоследствие обаче първоначалните
проучвания показаха, че залежите се намират на
прекалено голяма дълбочина, за да е рентабилен
добивът, а и проектът бе атакуван в съда от БСП и ПП
“Зелените” макар и неуспешно.
24 часа, 04 май 2022

SHL Healthcare създава първата
европейска фабрика в София

си

Шведският производител на медицински изделия SHL
Healthcare съобщи, че е избрал България за място за
създаване на първото си производствено предприятие в
Европа. Фабричната площадка в София ще бъде с площ
от около 5000 квадратни метра. Тя вече е изцяло
придобита от производителя и ще се управлява от
местното му дъщерно дружество SHL Healthcare
България, се казва в изявление на шведската компания.
"Инвестирайки в стратегически региони, ние не само
увеличаваме производствените си мощности, но и
демонстрираме на клиентите си нашия ангажимент за
предоставяне на алтернативни производствени
решения за първокласни MedTech продукти и
производствени услуги", казва Ерик Болмгрен, главен
изпълнителен директор на SHL Healthcare AB.
money.bg, 04 май 2022

Credissimo продължава
международна експанзия

успешната

си

Шест години след старта на международната си
експанзия водещата в онлайн кредитирането компания
Credissimo продължава с разширяването на пазарите си
зад граница. След последно добавения и развиващ се
успешно пазар - Колумбия, екипът й е решен да
затвърди позициите си в региона, като за тази цел

МРРБ модернизира ВиК
мрежите в още шест области
на страната с близо 1 млрд.
лв.
Водоснабдителните
и
канализационни системи в още
шест области в страната ще бъдат
модернизирани. Това са Велико
Търново, Габрово, Плевен, София
област, Търговище и Хасково.
Планираните инвестиции са за
близо 1 млрд. лв. по Програма
„Околна среда“ за периода 20212027 г.
3e-news, 03 май 2022

Фалирала
консервна
фабрика става автоморга
Бившата консервна фабрика в с.
Куртово Конаре се превръща в
автоморга. Пазарджишката фирма
"Еломда" ЕООД, смята да обособи
в един от цеховете площадка за
събиране и разкомплектоване на
излезли от употреба моторни
превозни средства, както и да
търгува с части втора употреба.
Инвестиционното предложение е
внесено
в
Регионалната
инспекция по околната среда и
водите – Пловдив.
Марица, 29 април 2022

До
2030
година
медодобивният
завод
"Аурубис България" трябва
да покрие 20 процента от
енергийните си нужди с
възобновяема енергия
Целта е до 2030 година
медодобивният завод "Аурубис
България" да покрие 20 процента
от енергийните си нужди с
възобновяема енергия. Това каза
Мартин Катинов - мениджър
енергийни проекти в "Аурубис
България",
на
конференция
"Индустриален триатлон: Климат,
енергетика и околна среда",
организирана от Българската
федерация на индустриалните
енергийни консуматори (БФИЕК).
БТА, 29 април 2022
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подготвя стартирането на дейност на още един латиноамерикански пазар. Не остава на
заден план и разширяването на дейността на финтех групата и в Европа.
investor.bg, 29 април 2022

Българският антимонополен орган спира търга за разширяване на
газовото хранилище Чирен
КЗК съобщи, че е спрял обществена поръчка за разширяване на надземната инфраструктура
в единственото българско газово хранилище Чирен, свикана от оператора на газовата мрежа
Булгартрансгаз, след като се произнесе в полза на жалба, подадена от местната компания
Нова газ 2021. Процедурата беше временно спряна за осигуряване на конкурентна среда,
както и за спазване на законодателството за обществени поръчки, се казва в решението на
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), публикувано миналата седмица. В средата
на март Булгартрансгаз покани оферти за изграждане и въвеждане в експлоатация на
надземни инфраструктурни съоръжения в Чирен - проект с прогнозна стойност от 300 млн.
лева. Потенциалните кандидати могат да подадат офертите си до 20 април. Нова газ е
съвместна собственост на компанията за поддръжка на оборудване за електроцентрали
Атоменергоремонт, както и строителни компании Rapid Build и Habau.
SeeNews, 29 април 2022

IAG ще строи завод за бронирани автомобили в Бургас за 20 млн. лв.
Световният производител на бронирани автомобили International Armored Group ще
инвестира 20 млн. лв. в изграждането на свой завод в България. Той ще се намира в
Индустриална зона – Бургас и по план в него ще бъдат наети над 300 души. Основател и
собственик на IAG е българският емигрант д-р Антон Стефанов. Намерението за
инвестицията бе обявено през януари тази година, като сега компанията съобщава, че вече
е подписала предварителен договор за придобиване на терена за бъдещия завод. Той ще е с
площ от 150 хил. кв. м. Изграждането ще бъде поетапно, като е планирано да започне в края
на годината. Основното производствено хале се очаква да бъде завършено през 2024 г.
Компанията е подала документи и за сертификат „Инвеститор клас А“. Базата в Бургас ще
е четвъртата поред и най-голямата досега на компанията. В нея ще се произвежда цялата
гама изделия на IAG, включително най-новата бронирана машина на пехотата „РИЛА 8х8“.
Инвестицията на IAG е пример за иновативно и експортно ориентирано производство, към
каквито държавата иска да ориентира българската икономика.
economic.bg, 28 април 2022

Газовата връзка с Гърция е завършена 92%
Газовата връзка с Гърция е завършен 92% и ще бъде работеща за новия отоплителен сезон,
заяви във вторник пред БНТ Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB от
българска страна. Остава да се довърши изграждането на газоизмервателните станции в
Стара Загора и Комотини, хидротестове и сертифициране, след което по тръбата ще
преминават 3 млрд. куб. м. синьо гориво - количество достатъчно да задоволи нуждите на
страната. "Към днешна дата проектът е изграден 92%. Цялата линейна част е завършена
тръбите са заварени, положени. Изпълнени са успешно хидротестовете и трасето е обратно
засипано. Вече се изпълнява рекултивация. Строителите възстановяват горния почвен слой,
така че земята да бъде отново обработваема. Накратко хидротестовете са направени и на
линейна част и на крановите възли, които бяха закъснели и февруари дойдоха при нас, но
вече са хидротествани. Това, което ни остава да се хидротества, са двете нагревателни
станции - Стара Загора и Комотини, което очакваме да се свърши в края на юни", каза
Георгиева.
Медия Пул, 28 април 2022
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АНАЛИЗИ

До каква степен икономиката на България е зависима от газа?
Трябва да се мисли за план Б и алтернативи за големите потребители на синьо гориво,
които са 15-20 компании
До каква степен икономиката на страната е зависима от доставките на природен газ? Този
въпрос стана особено актуален през последните дни, след като Русия спря подаването на
газ към България. Кратък и информативен обзор по темата може да се прочете в статия на
Георги Ангелов, която дава общата картина.
Известно е, че 1) газът има сравнително малък дял в енергийния микс на страната; 2)
потреблението е в пъти повече през зимата, като Топлофикация София е най-големият
потребител на газ в страната; 3) извън енергетиката предприятия от химическата
промишленост са основните потребители на газ; 4) до този момент сме в почти пълна
зависимост от доставките на газ от Русия; 4) хранилището в Чирен има ниски запаси от газ,
като видимо през последните два месеца не са предприети стъпки за нагнетяване на газ и
попълване на резервите – попълването започна преди дни, като традиционно нагнетяването
започва в края на април. По последната точка, тъй като видимо предизвиква спорове и
коментари, всеки може да проследи дневните данни, в т.ч. за години назад, за физическия
поток от/към Чирен на страницата с оперативни данни на Булгартрансгаз, пише Петър
Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ).
Всичко това е известно, но то не дава пълната картина. Макроданните за нисък дял на
природния газ в енергийния микс не означава, че конкретни предприятия не са напълно
зависими от газовите доставки. Липсата на природен газ и/или повишаването на цената за
алтернативни доставки е по същество предизвикателство за конкретни предприятия и
големи потребители.
Министърът на икономиката и представители на работодателите дадоха съвместен
брифинг, на който се опитаха да представят някаква оценка за ефекта върху икономиката,
тоест за мащаба на засегнатите предприятия. Оставяйки настрана политическото говорене
от министъра и исканията за нови компенсации от бизнеса, представената оценка на този
брифинг подлежи на много сериозен критичен поглед.
Въпросната оценка посочва структурата на потреблението на природен газ по сектори –
директно взета от регулярните доклади за дейността на Булгаргаз и списък на
индустриалните потребители, присъединени към газопреносната мрежа на Булгартрансгаз.
И докато в началото на този микродоклад се говори за 25 хил. предприятия и 247 хил. наети,
то реално това са всички предприятия и всички наети в посочените сектори – независимо
дали са на газ, или не.
Важното изречение в представената оценка, поместено след таблицата с големите
предприятия, е следното: „Общият оборот на дружествата, присъединени към мрежата на
Булгартрансгаз, възлиза на 6 млрд. лв., а заетите са над 14 хил. души“. Дори и тази
информация обаче не е пълна. Тя не казва какво количество природен газ потребяват тези
предприятия и дали са напълно зависими от този вид енергия.
В представения списък не влизат всички промишлени предприятия, които са на газ –
посочени са най-големите, както и такива, които не са директно вързани към мрежата на
Булгартрансгаз. Такива са например някои компании в Габрово и Велико Търново.
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Накратко, този микродоклад е изключително повърхностен и не дава представа каква е
зависимостта на индустрията от доставките на природен газ.
Поради липса на публично достъпна информация тук ще представим накратко найголемите индустриални потребители на газ в страната. Това са около 15 компании, които
всъщност формират голяма част от потреблението на газ от индустрията у нас. Данните за
тяхното потребление на енергия и баланса между природен газ и електроенергия са на база
различни източници и оценки на автора и е възможно да има някои неточности. Този баланс
между електроенергия и природен газ е важен, тъй като в противен случай рискуваме да
направим напълно погрешни изводи.
Такъв пример са големите добивни и промишлени компании в Средногорието – „Аурубис
България“, „Асарел-Медет“, „Елаците-Мед“ и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. Те са сред
най-енергоемките компании в страната, но използват почти изцяло електроенергия.
Интересно е, че „Асарел-Медет“ и „Елаците-Мед“ присъстват в списъка на икономическото
министерство – като компании, присъединени към газопреносната мрежа, но тяхното
потребление на газ всъщност е изключително малко, най-вероятно в рамките на 2-3% от
енергията, която използват. Така че в случая големите компании в Средногорието, които
потребяват изключително много енергия, са пример за такива, които не са зависими за
своята основна дейност от доставките на газ.
Най-големият индустриален потребител на газ е „Неохим“ в Димитровград. Торовият завод
потребява огромни количества газ – около 3-3,5 TWh годишно, което е сравнимо с
потреблението на всички останали компании от топ 10 индустриални потребители на газ
(без топлофикациите). „Неохим“ е най-голямото предприятие в област Хасково с персонал
от около 700 души и приходи от порядъка на 260 млн. лв.
По веригата на добавената стойност предприятието е важно за земеделието в страната, тоест
има директна връзка между газ – тор – добив в земеделието. Разбира се, трябва да отчитаме,
че има и друг голям играч на пазара – „Агрополихим“ в Девня, който изгради терминал за
амоняк и замени природния газ като суровина за производство на азотни торове. Въпреки
това, евентуални проблеми в единия от двата големи торови заводи в страната няма как да
не окаже негативен ефект върху земеделието.
След „Неохим“ по потребление на газ идват стъкларските заводи. Това са най-вече „Тракия
Глас“ в Търговище и “БиЕй Глас“ със заводи в София и Пловдив. В двете компании работят
по около 600-700 души, а „БиЕй Глас“ чувствително повиши дейността и приходите си през
последните години и достигна до 5-то място в класацията на най-големите компании в
страната – с приходи за над 1,8 млрд. лв. през 2020 г. Малко по-назад в класацията, но все
пак със сериозно потребление на природен газ, е и друг представител на стъкларската
индустрия – „Рубин Трейдинг“ в Плевен.
Някъде след водещите стъкларски заводи по потребление на природен газ идват и
представителите на тежката индустрия. Това са най-вече „Стомана Индъстри“, „КЦМ
2000“, „София Мед“ и „Алкомет“. „София Мед“ е с приходи от над 900 млн. лв. и около 600
заети. „КЦМ 2000“ и „Стомана Индъстри“ имат приходи от порядъка на 600-700 млн. лв. и
наемат, съответно, над 1 400 и около 1 000 души. „Алкомет“ е с приходи от 350 млн. лв. и
около 1 100 наети. И четирите компании са големи потребители както на природен газ, така
и на електроенергия, тоест не са в почти пълна зависимост от природния газ като
стъкларските заводи. Тук вече стои въпросът за ролята на природния газ в технологичния
процес в тези заводи и, съответно, степента на зависимост.
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Напред в класацията по потребление на природен газ, дори изпреварвайки повечето
представители на тежката индустрия, са и „Биовет“ и „АДМ Разград“. „Биовет“ и „АДМ
Разград“ са с приходи от порядъка на 400-500 млн. лв., като в „Биовет“ са наети над 2 000
души през последните две години. По-надолу идват и компании като „Калцит“, „Златна
Панега Цимент“, „Свилоцел“ и „Рока България“. Грубо казано, това са компаниите, които
потребяват по-сериозни количества природен газ в страната.
Накратко маркирахме 15-на компании – представители на стъкларската индустрия, тежката
индустрия и някои други, които всъщност формират огромната част от потреблението на
природен газ от индустрията в страната. Разговорите за икономическите ефекти от
евентуални проблеми с доставките или цената на газа, както и възможните мерки и
алтернативи, са по същество разговори за бъдещето на тези компании. Обсъждането дори
не е секторно, а компания по компания и завод по завод.
Разбира се, в страната има и други важни потребители на газ, в т.ч. по-малки промишлени
предприятия, болници и т.н., но големите количества са в няколко топлофикации и в
изброените индустриални компании. Ако има план „Б“ за доставките на газ и се оценяват
наличните запаси в хранилището, то би следвало да се мисли и за план „Б“ и оценка на
алтернативите, в т.ч. технологични, спрямо 15-20 големи потребители на газ в страната.
investor.bg, 29 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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