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Мултивак разширява производствената си база
в Индустриален парк София-Божурище

Компанията Мултивак България Продакшън ЕООД направи първа копка на разширението на производствената си база в Индустриален парк София-Божурище. Инвестицията е в размер на 8,7 млн.
лева, като завършването на проекта трябва да бъде реализирано

до края на декември 2022 година. Общата площ на разширението е
5268 кв.м. Компанията е един от водещите световни доставчици на
решения за опаковане на всички видове хранителни, биологични
и медицински продукти, както и на промишлени стоки. Портфолиото на групата включва различни технологии за опаковане, както и

решения за автоматизация и системи за етикетиране и контрол на
качеството.
Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД д-р Антоанета Барес поздрави строителите, проектантите и екипа на Мултивак в България за добре
свършената работа. „За нас това, че компанията е
решила да се разшири и да разкрие нови работни места, е много положително. Изборът да се
инвестира в Индустриален парк София-Божурище е най-добрата инвестиция, която може да се
направи“, категорична беше д-р Антоанета Барес.
„Заводът в Божурище се развива в положителна посока откакто беше пуснат в експлоатация
преди три години и половина и мощностите са
напълно заети“, каза по време на тържествената
церемония изпълнителният вицепрезидент на
производството на Мултивак д-р Кристиан Лау.
По думите му се очаква компанията да удвои персонала си до няколко години. Д-р Лау благодари
за съдействието на Национална компания индустриални зони. „Усилията и труда на всички наши
колеги и партньори доведоха до това решение
ние да продължим да растем и да се развиваме
в тази област“, каза Мийрям Мустафа, управляващ директор на Мултивак България Продакшън
ЕООД. Тя допълни, че разширението ще позволи
отварянето на нови производствени зони и ще се увеличи капацитета на съществуващите.
Заводът на „Мултивак“ в Индустриален парк София-Божурище е
пуснат в експлоатация през 2018 г. Компанията има над 80 дъщерни
дружества и е представена на всички континенти.

Бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa e нapacнaлa c 4.2% пpeз 2021 г., пoĸaзвaт
пpeдвapитeлнитe дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт зa
цялaтa изминaлa гoдинa. B cъщoтo вpeмe нaциoнaлнaтa cтaтиcтиĸa
e peвизиpaла нaгope pacтeжът нa бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт нa
Бългapия пpeз пocлeднoтo тpимeceчиe нa минaлaтa гoдинa – c 0.2
пyнĸтa дo 4.7%.
Pъcтът зa цялaтa 2021 г. пoчти зaличaвa cпaдa oт 4.2% пpeз пaндeмичнaтa 2020 г., ĸoгaтo пъpвият нaлoжeн лoĸдayн пpeз пpoлeттa
cви pязĸo иĸoнoмичecĸaтa aĸтивнocт, a бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт
ce пoнижи c близo двyцифpeн тeмп, нeвиждaн oт 90-тe гoдини нa
минaлия вeĸ.
Ceгa pъcтът e дocтa нaд тpaдициoннитe зa пocлeднoтo дeceтилeтиe oĸoлo 3% и e нaй-виcoĸият oт 2008 г. нacaм, ĸoгaтo тoй
дocтигнa 6%. Πpипoмнямe, чe Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия пpoгнoзиpa
pъcт oт 3.8% в cвoятa eceннa пpoгнoзa, a Eвpoпeйcĸaтa бaнĸa зa
възcтaнoвявaнe и paзвитиe – 4.2%
C peвизиятa нa HCИ зa пocлeднитe тpи мeceцa нa изминaлaтa
гoдинa cтaвa яcнo ĸoи ca и нaй-гoлeмитe „винoвници“ зa pъcтa. По-

треблението на домакинствата (за продукти и услуги на територията на страната и чужбина), което е сред основните двигатели на българската икономика, pacтe c 8.1% нa гoдишнa бaзa в ĸpaя нa 2021 г.
Брутото капиталообразуване, т.е. инвестициите в България, за
пocлeднoтo тримесечие cпaдaт c 4.6%, докато предишното тримесечие cпaдът бe c 1.5%.
Изнocът дoпpинacя зa pъcтa пpeз пocлeднитe тpи мeceцa, ĸaтo
тoй ce yвeличaвa cтoйнocтнo c 13.4% блaгoдapeниe нa пo-виcoĸитe
цeни нa изнacянитe пpoдyĸти.
Колективното потребление, което обхваща правителствените
разходи за услугите по поддържането на населените места, държавната администрация, отбраната и сигурността на страната и
др., cъщo pacтe, нo cлaбo – c 0.8%. Tpaдициoннo пpeз пocлeднитe
тpи мeceцa нa гoдинaтa имeннo ĸoлeĸтивнoтo пoтpeблeниe pacтe
пo-cилнo, тъй ĸaтo дoceгa пpaвитeлcтвaтa ycĸopявaxa xapчoвeтe cи
пpeз дeĸeмвpи. Taĸa пpeз пocлeднoтo тpимeceчиe нa 2020 г. pъcтът
пo тoвa пepo нaдxвъpли 6%.
Източник: economic.bg
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ИКoнoмиКaтa нa Бългapия pacтe c нaд 4% пpeз 2021 г.
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Лорер: Първите плащания по плана за
възстановяване се очакват през юни

Финансовите инструменти към Министерството на иновациите и
растежа ще осигурят на българския малък и среден бизнес достъп
до 7 милиарда лева през
следващите 7-10 години,
каза във Варна министър
Даниел Лорер. По думите
му цялостната програма
включва различни заеми,
грантови схеми, държавни
инструменти, европейски
програми. Темпът на усвояване на средствата ще
зависи изцяло от бизнеса,
посочи Лорер. Той уточни,
че една от програмите ще
стартира още в края на този месец. Очаква се първите плащания по
Плана за възстановяване да станат факт през юни. Оперативните
програми най-вероятно ще започнат да действат през есента.
Програмите за иновации и конкурентоспособност на българския бизнес се движат заедно с европейските, така че за момента
войната няма никакъв ефект върху тях, допълни Лорер. Като проблем за нашата страна министърът изтъкна, че киберсигурността е
на ниско ниво. И държавата, и общинските администрации, и частният сектор трябва да работят за подобряването й, посочи Лорер.

И припомни, че кибератаките са най-евтиният и често пъти много
ефикасен метод да бъде саботирана чужда държава. Санкциите
срещу Русия ще подействат на световната икономика, но влиянието им е непредвидимо, единственото сигурно нещо е, че
те ще стимулират енергийния преход на цяла Европа.
Според Лорер спирането на газа ще е последният инструмент на санкциите срещу Русия. Вече се говори за спиране
на петрола от тази страна, но такъв има достатъчно по света,
така че за Европа няма да има проблем, посочи министърът.
Той допълни, че и за газа има алтернативни варианти за доставка и, тъй като това е общоевропейски проблем, страната
ни ще го решава заедно с целия ЕС. Изключително трудно е
да се прогнозира как ще се развива икономическата ситуация у нас, тъй като войната е непредвидим фактор, допълни
Лорер. Според него, ако конфликтът приключи побързо, той
може да се окаже и фактор за икономически растеж по света. За нашата страна министърът посочи, че засега бюджетът е стабилен и
кабинетът продължава да е на позицията, че може да има актуализация през лятото. За цените на горивата министърът посочи, че е
изключително безотговорно поведението да се стимулира паника
за достъпа до горива. В България, в Европа, в света има достатъчно
горива така че изобщо не бива да има съмнения, че ще свършат
горивата, това не е никаква тема, посочи Лорер.
Източник: 24chasa.bg

БНБ очаква инфлацията да продължи
да се ускорява
БНБ очаква инфлацията да продължи да се ускорява до края на
полугодието. Това става ясно от икономическия преглед на Централната банка.
Редица проинфлационни фактори ще тежат върху икономиката
през първото полугодие, изчисляват експертите от БНБ. Един от
факторите е свързан с мораториума върху цените на енергоносителите за битовите потребители, който изтича в края на март.
Върху потребителската кошница тежат цените на редица хранителни продукти, особено плодовете и зеленчуците, както и на услугите.
Покачващата се инфлация най-вероятно ще доведе до затягане
на паричната политика в световен мащаб, коментират от банката.
Според експертите това би довело до оскъпяване на доходността по държавните облигации на страните от еврозоната, което ще
рефлектира и върху българските държавни ценни книжа.
От БНБ посочват, че анализът е направен на база на януарски
данни, а предвид динамиката на събитията прогнозата е краткосрочна – само за първото полугодие. В нея се посочват рискове
като международната конюнктура, но тъй като данните са от януари, негативните икономически последици от войната в Украйна не

са включени в анализа.
Целият „Икономически преглед“ на БНБ може да видите ТУК.
Източник: bnr.bg
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Предварително попълнените
декларации са в сайта на НАП
Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в електронния портал на Националната агенция за приходите.
Потребителите, които имат персонален идентификационен код или квалифициран електронен
подпис, вече имат достъп до въведената информация за получените от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари и
доходи от наем, но само при отдаване на имот на
юридически лица.
Ако имотът е отдаден на физическо лице, наемодателят има задължение сам да внася авансово на
тримесечие данъка си и да попълни информацията
в предварително попълнената декларация. От Приходната агенция съветват преди данъкоплатците да
потвърдят декларацията, да я прегледат внимателно и да внесат корекции и допълнения, ако това е
необходимо.
Данъчната кампания за деклариране на доходите
на физическите лица, получени през миналата година, приключва на 3-ти май. Подалите годишната си
данъчна декларация по електронен път до 31-ви
март, ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне до 500 лева,
ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични за-

дължения към момента на внасянето на декларацията, както и ако
са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31-ви
март.

Източник: bnr.bg

Украинци ще могат да останат и работят
у нас за срок до 2 години
Гражданите на Украйна, които бягат от войната, ще могат да получат право на пребиваване и работа у нас, което да важи максимум
2 години. Това става възможно след като страните членки на Европейския съюз одобриха активирането на Директивата за временна
закрила на разселените лица, съобщават от Европейската комисия.
ЕС активира Директивата за първи път при все, че документът
е приет още през 2001 година. Директивата дава право на пребиваване и работа в ЕС на хората, които бягат от войната в Украйна,
за срок до 1 година, като срокът може да бъде удължен с още една
допълнителна година.
Благодарение на решението за активация, украинските граждани, които търсят закрила в страните от ЕС, включително България,
получават следните права:
- издаване на документ за пребиваване;
- възможност за упражняване на платена или неплатена дейност;
- достъп до здравни грижи;
- достъп до образователната система за непълнолетни;
- достъп до професионално обучение и образование за възрастни;

Всеки нуждаещ се от временна закрила трябва да подаде молба
за убежище, като държавата членка, която е приела лицето, има отговорността да разгледа заявлението, става ясно от публикация на
Европейската комисия в България в социалната мрежа Facebook.
Временната закрила е валидна за период от една година, като
срокът може да бъде удължен до максимум две години, добавят от
ЕК. „Войната на Русия в Украйна е на път да предизвика хуманитарна криза, невиждана в Европа от десетилетия насам.
По данни на ООН над 1 млн. украински граждани са напуснали
родината си в търсене на сигурност и подслон.“, посочват от ЕК в
България.
„Хората, които бягат от войната в Украйна и имат нужда от закрила, могат да я получат на територията на целия Европейски съюз,
благодарение на активираната вчера eвропейска Директива за
временна закрила на разселените лица.“, пишат от ЕК.
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Европарламентът въвежда нови правила за
екологосъобразни батерии

Евродепутатите предлагат по-строги изисквания относно устойчивостта, експлоатационните характеристики и етикетирането,
включително въвеждането на нова категория „батерии за „леки
транспортни средства“, като електрически скутери и велосипеди,
както и правила относно обявяването на въглеродния отпечатък.
Новата категория би допълнила класификацията, която в момента включва преносими, промишлени батерии и автомобилни акумулатори.
До 2024 г. преносимите батерии в уредите, като например смартфоните, и батериите за леките транспортни средства трябва да бъдат проектирани така, че потребителите и независимите оператори да могат лесно и безопасно да ги отстраняват сами, настояват
членовете на ЕП.
По време на дебат в сряда членовете на ЕП подчертаха решаващата роля на акумулаторните батерии за прехода към кръгова
и неутрална по отношение на климата икономика и за конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС. Проектът за
законодателство беше приет в четвъртък с 584 гласа „за“, 67 гласа
„против“ и 40 гласа „въздържал се“.
ЕП работи по актуализиране на директивата за батериите, за да
направи така, че те да бъдат използвани за други цели, повторно
влагани в производството или рециклирани в края на полезния им
живот.

Доклад, приет от Парламента на 10 март 2022 г., настоява правилата да обхванат целия жизнен цикъл на батериите - от тяхното
проектиране, преминавайки през тяхното използване, до рециклирането им в нови продукти. Законодателното предложение е свързано с плана за действия за кръгова икономика и промишлената
стратегия на ЕС.
Очаква се световното търсене на батерии да се увеличи 14 пъти
до 2030 г., като делът на ЕС би могъл да бъде 17% от пазара. Интересът към батериите е воден от ръста на цифровата икономика,
от нуждата от автомобили с ниски емисии и от проблема със съхраняването на енергията от възобновяеми източници, която не е
налична през цялото време.
Батериите ще трябва да имат етикет, който показва техния екологичен отпечатък, за да е ясно какво отражение имат те върху
природната среда.
Докладът на Парламента посочва, че екологичният отпечатък
трябва да бъде изчислен въз основа на целия жизнен цикъл на батериите.
Парламентът прие позицията си на пленарната сесия в началото
на март и е готов да започне преговори с правителствата на страните от ЕС.
Източник: 24chasa.bg

Retail Summit 2022 – част от SIHRE & #RETAIL SHOW

събития
Fintech Summit 2022

Дата: 24 март 2022, четвъртък
Час: 09:30
Място: София Тех парк и онлайн

Дата: 15 март 2022, вторник
Час: 09:00 - 16:00
Място: Интер Експо Център, Зала “Витоша”, София

Годишна среща на бизнеса с правителството
Дата: 15 март 2022, вторник
Час: 09:30
Място: София Тех парк и онлайн
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