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Използвани съкращения
БВП Брутен вътрешен продукт

БНБ Българска народна банка

БСК Българска стопанска камара

БФБ Българска фондова борса-София АД

КИД2008 Класификатор на икономическите дейности

бр. Брой

Конф. Конфиденциални данни

КФН Комисия по финансов надзор

МЗХ Министерство на земеделието и храните

НКИД Национален класификатор на икономическите дейности (валиден до 2007 г. вкл.)

НСИ Национален статистически институт

ПРОПДПРОМ Номенклатура на промишлена продукция

BEIS Информационна система за българските предприятия (http://www.beis.bia-bg.com)

Q1, Q2, Q3, Q4 Първо тримесечие, второ... трето... четвърто тримесечие

IX Деветмесечие

ISO Международна организация за стандартизация

HACCP Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

GS1 GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални
стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за
търсене и предлагане в различните отрасли по света. GS1 е ратифицирано от Общото
събрание на EAN през 2004 г. , а по-късно е стартирано успешно в Европа през месец
февруари 2005 г. GS1 е новото име на EAN International – (EAN, European Article Numbering)

 СФБ Капиталов пазар АД
София, ул. Алабин 16-20, ет.1

тел. 980-10-90, факс 981-45-67

e-mail: sfb@bia-bg.com,

Дан. N 2221039370

БУЛСТАТ 831414785Ю

Уникредит Булбанк АД - филиал Европа

BIC code: UNCRBGSF

Банкова сметка (лв.): BG10 UNCR 9660 1006 2882 00
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Базов квалификационен REFA-курс
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОПТИМИЗАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ
Модул 1: Организация на работни системи и процеси
Модул 2: Управление на производствени данни

Курсът е едномесечен, но за удобство на фирмите е разделен на два модула по
две седмици и се състои от 160 учебни часа. Участниците получават по един
комплект оригинални учебни материали на REFA, преведени на български
език, с общ обем от 800 стр. В края на всеки модул се провеждат изпити, като
успешно издържалите тези изпити получават международно признат REFA-
сертификат.

Предимства на обучението по REFA в България

 Курсът се провежда по международнопризната програма от високо
квалифицирани лектори и преподаватели на Федералния съюз – REFA
(Сдружение за организация на труда и за развитие на
предприятието - Германия);

 Курсът е подходящ за ръководни кадри и водещи специалисти в
областта на организацията и управлението на фирмата от всички сфери на
икономиката;

 Наличието на обучени кадри по системата на REFA дава предимства на
фирмите в условията на силната пазарна конкуренция в ЕС и може да се
използва като референция пред чуждестранните им партньори.

УМЕНИЯ

 системи и способи за нормиране на работното време;
 подходи за изготвяне на документация за определяне на изискванията към

работниците и тяхната мотивация;
 организация на работното място – антропометрия и работни средства;
 техника на интервюиране, саморегистриране;
 методи за диференциране на заплащането;
 организация на заплащането;
 методи за изчисляване на разходите.

Приложение

 анализ на задачите и операциите в работния процес и условията на труд в
компанията.

 разработка и обосновка на предложения за решения;
 реинженеринг и модернизация на работните системи, с цел постигане на

високо ефективен и същевременно ергономичен работен процес;
 самостоятелно проектиране и оптимизиране на производствените процеси;
 ръководство и организиране на работни групи по оптимизация на работния

процес.

REFA в България
Изключителни представители на РЕФА за България са
Българска стопанска камара (http://www.bia-bg.com ) и
БИК “Капиталов пазар” ЕООД (http://beis.bia-bg.com).

За допълнителна информация:

София 1301, ул. Алабин 16-20, тел. 980-10-90, 981-45-67 (факс).
e-mail: bic@bia-bg.com, www.refa.bia-bg.com
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II .. ИИккооннооммииччеессккии ппееррссппееккттииввии ппрреедд ЕЕСС--2277 ии ЕЕввррооззооннааттаа

Възстановяването на икономиката на държавите от ЕС продължи бавно и
мъчително през 2011 г. Въпреки някои позитивни сигнали, икономиката
на Еврозоната се намира на прага на втора рецесия за последните 3
години. Съществуват и реални сигнали, че дълговата криза изобщо не е
преодоляна. Най-големите опасения са свързани с:

 нарастващата безработица, която към януари 2012 г. е достигнала
най-високото си ниво от създаването на единната валута през 1999г.,

 очакванията, че БВП на ЕС ще намалее през 2012 с 0.5%,

 нарастващата инфлация, въпреки опитите на ЕЦБ да поддържа
инфлацията малко под или близо до 2%,

 нарастващото разцепление „север-юг” в Еврозоната.

На тази основа и прогнозата на МВФ от края на януари е за рецесия и
свиване на икономиката с 0.5% през 2012 г. и растеж от едва 0.8% през
2012 г.

Временното отслабване на търсенето в световен мащаб, което се
очакваше през есента, е в ход, макар и със значителни различия между
регионите. Много от развиващите се пазарни икономики са засегнати от
кризата в Европа чрез по-слабия износ и намаляването на притока на
капитали.

Брутен вътрешен продукт (процентно изменение спрямо предходна
година, 1992-2012)

5-годишно
средно

Прогноза
от фев
2012*

Прогноза
от есента
на 2011*

1992-96 1997-01 2002-06

2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2011 2012
Белгия 1.5 2.7 2.0 2.7 2.9 1.0 -2.8 2.3 1.9 -0.1 2.2 0.9

Германия 1.2 2.0 1.0 3.7 3.3 1.1 -5.1 3.7 3.0 0.6 2.9 0.8

Естония : 7.6 7.9 10.1 7.5 -3.7 -14.3 2.3 7.5 1.2 8.0 3.2

Ирландия 6.5 8.5 5.0 5.3 5.2 -3.0 -7.0 -0.4 0.9 0.5 1.1 1.1

Гърция 1.1 3.8 4.3 5.5 3.0 -0.2 -3.2 -3.5 -6.8 -4.4 -5.5 -2.8

Испания 1.5 4.4 3.3 4.1 3.5 0.9 -3.7 -0.1 0.7 -1.0 0.7 0.7

Франция 1.2 2.9 1.7 2.5 2.3 -0.1 -2.7 1.5 1.7 0.4 1.6 0.6

Италия 1.2 2.1 1.0 2.2 1.7 -1.2 -5.1 1.5 0.2 -1.3 0.5 0.1

Кипър 5.5 4.2 3.2 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.1 0.5 -0.5 0.3 0.0

Люксембург 2.6 6.3 4.1 5.0 6.6 0.8 -5.3 2.7 1.1 0.7 1.6 1.0

Малта 5.0 3.4 1.8 2.8 4.3 4.3 -2.6 2.9 2.1 1.0 2.1 1.3

Холандия 2.5 3.7 1.6 3.4 3.9 1.8 -3.5 1.7 1.2 -0.9 1.8 0.5

Австрия 1.9 2.8 2.2 3.7 3.7 1.4 -3.8 2.3 3.1 0.7 2.9 0.9

Португалия 2.0 3.9 0.7 1.4 2.4 0.0 -2.9 1.4 -1.5 -3.3 -1.9 -3.0

Словения 2.0 4.2 4.2 5.8 6.9 3.6 -8.0 1.4 0.3 -0.1 1.1 1.0
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Словакия : 2.7 5.9 8.3 10.5 5.9 -4.9 4.2 3.3 1.2 2.9 1.1
Еврозона 1.5 2.8 1.8 3.3 3.0 0.4 -4.3 1.9 1.4 -0.3 1.5 0.5
България -2.8 2.5 6.0 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.2 1.8 1.4 2.2 2.3

Чехия 2.4 1.6 4.9 7.0 5.7 3.1 -4.7 2.7 1.7 0.0 1.8 0.7

Дания 2.6 2.4 1.8 3.4 1.6 -0.8 -5.8 1.3 1.0 1.1 1.2 1.4

Латвия -8.8 6.0 9.0 11.2 9.6 -3.3 -17.7 -0.3 5.3 2.1 4.5 2.5

Литва -8.3 4.8 8.0 7.8 9.8 2.9 -14.8 1.4 5.8 2.3 6.1 3.4

Унгария 0.4 3.7 4.2 3.9 0.1 0.9 -6.8 1.3 1.7 -0.1 1.4 0.5

Полша 4.9 4.4 4.1 6.2 6.8 5.1 1.6 3.9 4.3 2.5 4.0 2.5

Румъния 1.3 -0.1 6.2 7.9 6.3 7.3 -6.6 -1.6 2.5 1.6 1.7 2.1

Швеция 1.2 3.4 3.3 4.3 3.3 -0.6 -5.2 5.6 4.2 0.7 4.0 1.4

Обединеното
кралство

2.5 3.7 2.8 2.6 3.5 -1.1 -4.4 2.1 0.9 0.6 0.7 0.6

ЕС 1.3 3.0 2.1 3.3 3.2 0.3 -4.3 2.0 1.5 0.0 1.6 0.6
* Прогнози на DG ECFIN
Източник: Европейска комисия
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IIII .. ООссннооввннии ммааккррооииккооннооммииччеессккии ппооккааззааттееллии

2.1. Четвърто тримесечие (Q4’2011)

През четвърто тримесечие на 2011 г. в сравнение с третото темпът на
растеж на БВП е 0.3%, а на годишна база – 1.6% (сезонно изгладени
данни). Прирастът в България е по-висок с 0.4 пункта от средния за ЕС,
който е 1.2%.

Таблица: Основни макроикономически показатели на България през
Q4’2011 г. - (вж.пълната версия)

2.2. Годишни данни (2011)
Основни макроикономически показатели на България (2011 г.)

Показатели мярка 2011 Индекс
спрямо 2010

1. Брутен вътрешен продукт Млн. лева 75 265 101.7 1

Брутна добавена стойност Млн. лева 64 830 101.8

Данък добавена стойност, акцизи, мита Млн. лева 10 435 100.8

2. Производство

Промишлено 106.0

Строително 86.9

3.Продажби на дребно

Продажби на стоки (без автомобили) 98.2

Продажби на автомобили 122.2

4. Производителност на труда (БВП на зает) Лева 2 209 101.0 2

5. Стокообмен Млн. лева 85 221 125.2

Износ Млн. лева 39 560 130.0

Внос Млн. лева 45 661 121.3

Салдо Млн. лева -6 101 84.6

6. Преки чуждестранни инвестиции Млн. EUR 1065 59.9

7. Заети лица

Заети лица Хил. бр. 3 368 96.1

Безработни лица Хил. бр. 333 94.8

Коефициент на безработица % 10.1

8. Средна месечна заплата Лева 707 109.1

9. Среден месечен доход на лице Лева 946 103.7

10. Международен туризъм

Посетители в страната3 Хил. бр. 5 456 105.7

Пътувания на българи в чужбина Хил. бр. 3 753 102.0

Приходи от международен туризъм Млн. EUR 2 852 103.8

Разходи за пътувания на български граждани в чужбина Млн. EUR 959 103.0

1 Индекс на физическия обем.
2 Индекс на физическия обем.
3 Посетители за почивка, екскурзия и служебни.
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Превишение на приходите над разходите Млн. EUR 1 893 104.3

11. Инфлация

декември 2011 г. към декември 2010 г. % 2.8

средногодишна (2011 г. към 2010 г.) % 4.2

12. Консолидирана фискална програма

Приходи Млн. лева 25 378 106.1

Разходи Млн. лева 26 960 100.8

Бюджетно салдо Млн. лева -1582 56.0

Фискален резерв по текущи валутни курсове към 30.09.2011 Млрд. лева 5.0 83.3

2.2.1. Брутен вътрешен продукт

През 2011 г. БВП, по цени от 2005 г., е по-голям с 1.7% спрямо 2010 г.
Основната част от прираста спрямо 2010 г. е от по-големия износ на стоки и
услуги (с 30%) и по-малкото нарастване на вноса (с 21.3%).

2.2.2. Производство

Производството в промишлеността изчислена по цени от 2005
година, в сравнение с 2010 г. е по-голямо с 6%.

В добивната промишленост прирастът е 8.3%, а в преработващата
промишленост – 5.5%. В преработващата промишленост увеличението е
най-голямо в производството на машини и оборудване с общо и специално
предназначение – 42.5%.

2.2.3. Продажби на дребно

Намалението на продажбите в търговията на дребно е 1.8% както общо,
така и по отделно на хранителни и нехранителни стоки.

Най-голямо е намалението на търговия с битова техника, мебели и други
стоки за бита със 7.4%. Повече са продажбите на фармацевтични и
медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 4.9%, и при
търговия на дребно чрез интернет, поръчки по пощата и телефон – с 2.4%.

2.2.4. Стокообмен

Обемът на износа през 2011 г. достигна почти 39.6 млрд. лева. Прирастът
спрямо 2010 г. от 9.1 млрд. лева е 30%. Изследването на увеличението на
износа спрямо 2010 г. показва, че в по-голямата си част (55%) е от
промените в цените на изнесените стоки.

Внесени са стоки за 45.7 млрд. лева. В сравнение с 2010 г. те са повече с 8
млрд. лева или с 21.3%. Изследването на прираста на вноса спрямо 2010 г.
показва, че около 71% от него е се дължи на по-големите количества
внесени стоки. Делът на средните цени в прираста е 29%.
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2.2.5. Чуждестранни инвестиции

Продължава тенденцията на намаление на чуждестранните инвестиции. В
сравнение с 2010 г. те са по-малко със 714 млн. EUR или с 40%. Най-голям
е делът на инвестициите в транспорта и съобщенията – 41%, финансовото
посредничество – 25%, производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия – 18%, търговия – 14%.

2.2.6. Заетост

В сравнение с 2010 г. заетите в българската икономика са по-малко със 137
хил. или с около 4%.

2.2.7. Заплати и доходи

Средната месечна заплата за 2011 г. (690 лева) в сравнение с 2010 г. е по-
голяма с 57 лева или с 9%. Средният месечен доход на лице от населението
е по-голям с 34 лева или с 3.7% спрямо 2010 г. Индексът на
потребителските цени в сравнение с 2010 г. е 104.2%.

Производителността на труда в сравнение с 2010 г. е по-голяма с 6.2%.

2.2.8. Международен туризъм

В сравнение с 2010 г. посещенията в България на туристи с цел почивка,
екскурзия и служебни са със 294 хил. или с 5.7% повече. Пътуванията в
чужбина на българи са повече със 75 хил. броя или с 2%. Салдото за
туристическия сектор в платежния баланс на страната е положително с 1.9
млрд. EUR. В сравнение с 2010 г. увеличението е с 222 млн. EUR или с
4.3%.

2.2.9. Консолидиран бюджет

Приходите по консолидираната програма към края на м. декември на
годишна база са повече с 1.5 млрд. лева или с 6%, а косвените данъци - с
671 млн. лева или с 6.7%.
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IIIIII .. ООссннооввннии ттееннддееннццииии вв ккооннссееррввннааттаа ппррооммиишшллеенноосстт

3.1. Производство

 Намалението на производството в консервната промишленост на България
продължи и през 2010 г. Произведената продукция в сравнение с 2009 г.
е по-малкa с 1.3%, а спрямо 2006 г. - с 2.8%.

 Предварителните данни за 2011 г. показват, че има увеличение на
производството. В сравнение с 2010 г. то е по-голямо с 0.7%. Оборотът от
продажба на стоки и услуги обаче е по-малък с 1.1%.

3.2. Външна търговия
 Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с консервирани

плодове и зеленчуци продължи и през 2011 г. В сравнение с 2007 г.
увеличението е 27.3%, а спрямо 2010 г. - 3.5%.

 През 2011 г. отново има увеличение на вноса след прекъсването през
2010 г. Спрямо 2010 г. прирастът на внесените количества е с 8.1%, а на
стойностния обем – с 12.4%.

 Тенденцията на увеличение при износа е прекъсната. Спрямо 2010 г.
изнесените количества са по-малко с 5.6%, а в стойностно изражение,
респективно с 3.2%.

3.3. Вътрешен пазар
 Общите продажби на производителите на консервирани плодове и

зеленчуци през 2010 г. намаляват с 6.5% спрямо 2007 г., но спрямо 2009
г. нарастват с 4.4%.

 Предварителните данни за продажбите на вътрешния пазар за 2011 г.
показват намаление с 10% спрямо 2010 г. и с 3.9% спрямо 2006 г.

3.4. Заетост и заплати
 Спрямо 2010 г. работещите в този подсектор на хранителната

промишленост през 2011 г. са повече с 13.9%.

 Средната месечна заплата на наетите в подсектора е по-малка с 2.5% в
сравнение с 2010 г.

 Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на
продукцията, показва че през 2010 в сравнение с 2009 г. тя е нараснала с
0.3%.
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IIVV .. ППррооииззввооддссттввоо

Данните за производство на преработени и консервирани плодове и
зеленчуци в България за периода 2006 - 2010 г. са на база изчерпателни
годишни статистически изследвания. Съгласно националната програма за
статистически изследвания, резултатите от изчерпателното изследване по
пълната номенклатура на наблюдаваните продукти за 2011 г. НСИ
предоставя в края на месец ноември 2012 г.

Данните за 2011 г. са извадкови и предварителни (вкл. се данни само на
база извадково месечно наблюдавани продукти). Поради тази причина в
анализа на производството на преработени и консервирани плодове и
зеленчуци, данните за 2011 г. са разгледани в отделна точка и са сравнени с
данните за същите месечно наблюдавани продукти за 2010 г.

4.1. Продукция

Намалението на производството в консервната промишленост на
България продължи и през 2010 г. Произведена е продукция за 505.8
млн. лева, като в сравнение с 2009 г. (по съпоставими цени) тя е по-малкa с
1.3%, а спрямо 2006 г. - с 2.8%.

Таблица: Продукция на консервните промишлени предприятия (2006-2010)
(вж.пълната версия)

Дял на консервната в преработващата промишленост (2006-2010)

1.22 1.29
1.09

1.43

1.14

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

2006 2007 2008 2009 2010

4.2. Производство на основни продукти

4.2.1. Годишни данни (2006-2010)

През 2010 г. в сравнение с 2009 г. е по-голямо производството на
консервирани плодове и зеленчуци.
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Таблица: Производство на преработени и консервирани плодове и
зеленчуци (2006-2010) (вж.пълната версия)

a) Преработени и консервирани зеленчуци

Произведени са 77.1 хил. тона. В сравнение с 2006 г. преработените и
консервирани зеленчуци са по-малко с 18.6 хил. тона или с 19.4%, но
спрямо 2009 г. има прираст от 48 тона или с 0.1%.

Таблица: Производство на преработени и консервирани зеленчуци (2006-
2010),тона (вж.пълната версия)

През 2010 г. е най-голямо производството на консервирани
зеленчуци, приготвени без оцет или оцетна киселина
(стерилизирани).

Продуктова структура на преработените и консервирани зеленчуци (2010),
%

1.5

1.7

16.1

26.3

54.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Картофи

Сушени зеленчуци

Приготвени с оцет

Замразени зеленчуци

Приготвени без оцет

b) Преработени и консервирани плодове

Произведени са с 100.8 хил. тона. В сравнение с 2006 г. те са повече с 26.4
хил. тона или с 35.5%. Спрямо 2009 г. увеличението с 18.7 хил. тона или с
22.8%.

Таблица: Производство на преработени и консервирани плодове (2006-
2010),тона (вж.пълната версия)

Продуктова структура на преработените и консервирани плодове (2010), %

8.1

10.8

13.3

15.4

52.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Временно консервирани плодове

Конфитюри, желета, мармалади

Замразени плодове

Други прер-ни и конс-ни плодове

Черупкови плодове и ядки
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c) Плодови и зеленчукови сокове

Произведени са 64.9 млн. литра. В сравнение с 2006 г. те са по-малко с 15.6
млн. литра или с 19.3%. Спрямо 2009 г. има намаление с 5.7 млн. литра или
с 8%.

Таблица: Производство на сокове (2006-2010), хил. литра (вж.пълната
версия)

Най-голямо е производството на натурални сокове от други плодове и
зеленчуци.

Продуктова структура на произведените сокове (2010), %

1.2

4.9

12.1

22.8

59.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Сокове от грейпфрути

Сокове от ананас

Сокове от ябълки

Сокове от портокали

Други сокове

d) Подправки и сосове

Произведени са 19.5 хил. тона. В сравнение с 2006 г. има увеличение с 251
тона или с 2.3%, а спрямо 2009 г. - с 1.1 хил. тона е 5.2%.

Таблица: Производство на подправки и сосове (2006-2010), хил. Литра
(вж.пълната версия)

Най-голямо е производството на майонеза и други препарати за сосове и
готови сосове.

Продуктова структура на произведените подправки и сосове (2010), %

3.2

31.2

65.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Готова горчица

Кетчуп

Майонеза и други
препарати за

сосове
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4.2.2. Предварителни данни 2011 г.

През 2011 г. има увеличение на производството на консервната
промишленост.

В сравнение с 2010 г. производството е по-голямо с 0.7%. Оборотът от
продажба на стоки и услуги обаче е по-малък с 1.1%.

Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ
показват, че в сравнение с 2010 г. предприятията, включени в извадката, са
произвели повече:
 Плодове, приготвени или консервирани по друг начин (без "Musli") – със 7

хил. тона.

 Конфитюри, мармалади, желета – с 2 хил. тона;

 Замразени зеленчуци – с 1.4 хил. тона;

 Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от
растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина – с
1.4 хил. тона.

Таблица: Производство на преработени и консервирани плодове и
зеленчуци (2010-2011) (вж.пълната версия)
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VV .. ВВнноосс -- ИИззнноосс

5.1. Външнотърговски баланс

Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с
консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2011 г.

5.1.1. Четвърто тримесечие Q4’(2011)

Стокообменът е в размер на 85.8 млн. EUR. На годишна база той е по-малък с
3.3 млн. EUR или с 3.7%.

Таблица: Външнотърговски обмен с преработени и консервирани плодове и
зеленчуци Q4’(2010-2011), в хил. EUR (вж.пълната версия)

Положителното салдо намалява с 6.4 млн. EUR или с 4.7%, в резултат на
спада в износа и малкото увеличение на вноса.

5.1.2. Годишни данни (2007 – 2011)

Стокообменът на България с преработени и консервирани плодове и
зеленчуци през 2011 г. достигна 301.2 млн. EUR. В сравнение с 2007 г.
увеличението с 64.6 млн. EUR е 27.3%, а спрямо 2010 г. - с 10.1 млн. EUR
или с 3.5%.

Таблица: Външнотърговски обмен с преработени и консервирани плодове и
зеленчуци (2007-2011), в хил. EUR (вж.пълната версия)

Увеличението на износа е по-голямо от това на вноса спрямо 2007 г., в
резултат на което положителното салдо е по-голямо с 8.7 млн. EUR или с
69%. В сравнение с 2010 г. обаче износът намалява и положителното салдо
намалява значително - с 20.8 млн. EUR или с 49.4%.

Външнотърговски обмен с преработени и консервирани плодове и
зеленчуци (2007-2011)
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5.2. Внос

5.2.1. Четвърто тримесечие Q4’(2011)

През четвъртото тримесечие на 2011 г. внесените количества
преработени и консервирани плодове и зеленчуци в България
нарастват. На годишна база те са повече с 3.3 хил. тона или с 8.4%.

Таблица: Внос на преработени и консервирани плодове и зеленчуци
Q4’(2010-2011) (вж.пълната версия)

Вносът на плодови консерви нараства с 2.5 хил. тона или с 40.5%, а
зеленчуковите – с 1.6 хил. тона или с 5.9%.

5.2.2. Годишни данни (2007-2011)

През 2011 г. са внесени 160.2 хил. тона на стойност близо 140 млн. EUR.
Делът им във вноса на страната е 0.72%, срещу 0. 59% през 2010 г.

Таблица: Внос на преработени и консервирани плодове и зеленчуци (2007-
2011) (вж.пълната версия)

Спрямо 2010 г. има увеличение с 12.1 хил. тона или с 8.1%.

Структура на внесените количества преработени и консервирани плодове и
зеленчуци (2011)

Сосове
2.7%Сокове

8.9%

Плодови
консерви

24.0%
Зеленчу-

кови
консерви

60.5%

Измененията в структурата на
внесените количества спрямо 2010 г.
са:
 увеличение на дела на плодови

консерви с 3.5 пункта;
 намаление на дела на соковете с

2.4 пункта, на зеленчуковите
консерви – с 1.1 пункта.

 Структура на стойностния обем на внесените преработени и консервирани
плодове и зеленчуци (2011)

Плодови
консерви

29.0%

Сокове
10.4%

Сосове
6.5%

Зеленчу-
кови

консерви
51.1%

Измененията в стойностния обем
спрямо 2010 г. са:
 увеличение на дела на плодовите

консерви с 1.8 пункта;
 намаление на дела на сосовете с

1.1 пункта, на сосовете – с 0.6
пункта, на зеленчуковите консерви –
с 0.1 пункта.
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a) Преработени и консервирани зеленчуци

През 2011 г. са внесени 103 хил. тона преработени и консервирани
зеленчуци на стойност над 75.8 млн. EUR. В сравнение с 2007 г. вносът е по-
голям с 15.2 хил. тона е 17.3%, а спрямо 2010 г. - с 6 хил. тона или с 6.2%.

Таблица: Внос на преработени и консервирани зеленчуци (2007-2011)
(вж.пълната версия)

В продуктовата структура през 2010 г. най-голям дял имат замразените
плодове и зеленчуци.

Таблица: Внос на преработени и консервирани зеленчуци (2011), %
(вж.пълната версия)

b) Преработени и консервирани плодове

През 2011 г. са внесени 38.5 хил. тона на стойност 40.5 млн. EUR. В
сравнение с 2007 г. намалението е с 8.8 хил. тона или с 18.5%. Спрямо 2010
г. има увеличение с 8.1 тона или с 26.6%.

Таблица: Внос на преработени и консервирани плодове (2007-2011)
(вж.пълната версия)

В продуктовата структура през 2011 г. най-голям дял имат другите
консервирани плодове.

Графика: Внос на преработени и консервирани плодове (2011), %
(вж.пълната версия)

c) Плодови и зеленчукови сокове

През 2011 г. в България са внесени близо 16.8 хил. тона сокове на стойност
14.3 млн. EUR.

Таблица: Внос на сокове (2007-2011) (вж.пълната версия)

d) Сосове

През 2011 г. са внесени 4.4 хил. тона сосове на стойност 9.2 млн. EUR.

Таблица: Внос на сосове (2007-2011) (вж.пълната версия)

Средните цени на внесените преработени и консервирани плодове и
зеленчуци по видове са посочени в Приложение 1.

5.3. Износ

През 2011 г. тенденцията на увеличение при износа на консервната
промишленост е прекъсната.
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5.3.1. Четвърто тримесечие Q4’(2011)

Изнесени са 35.7 хил. тона на стойност 47.8 млн. EUR. В сравнение със
същия период на 2010 г. спадът със 7.2 хил. тона е 16.7%.

Таблица: Износ на преработени и консервирани плодове и зеленчуци
Q4’(2010-2011) (вж.пълната версия)

5.3.2. Годишни данни (2007-2011)

През 2011 г. от България са изнесени 122.9 хил. тона преработени и
консервирани плодове и зеленчуци на обща стойност 161.2 млн. EUR.

Делът на изнесените плодове и зеленчуци в общия износ на страната е
1.04%, срещу 1.05% през 2010 г.

Таблица: Износ на преработени и консервирани плодове и зеленчуци (2007-
2011) (вж.пълната версия)

В структура на изнесените количества е най-голям делът на зеленчуковите
консерви.

Количествена структура на износа (2011)

Плодови
консерви

43.6%

Сокове
9.3%

Сосове
3.6%

Зеленчу-
кови

консерви
57.0%

Измененията в структурата на
изнесените количества спрямо
2010 г. са:
 увеличение на дела на

зеленчуковите консерви с 2.1
пункта;

 намаление на дела на
сосовете с 1.5 пункта,
плодовите консерви – с 0.4
пункта; на соковете – с 0.2
пункта.

В структурата на стойностния обем през 2011 г. обаче делът на плодовите
консерви е най-голям.

Стойностна структура на износа (2011)

Плодови
консерви

51.9%

Зелен-
чукови

консерви
39.9%

Сосове
2.8%

Сокове
5.5%

Измененията в стойностния обем
спрямо 2010 г. са:
 увеличение на дела на

зеленчуковите консерви с 0.5
пункта, на плодовите
консерви - с 0.2 пункта,
сокове – с 0.1 пункта.

 намаление на дела на
сосове с 0.7 пункта.
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a) Преработени и консервирани зеленчуци

През 2011 г. са изнесени 53.4 хил. тона на стойност 64.3 млн. EUR. В
сравнение с 2007 г. има увеличение със 7.1 хил. тона или с 15.4%. Спрямо
2009 г. обаче има намаление с 417 тона или 0.8%.

Таблица: Износ на преработени и консервирани зеленчуци (2007-2011)
(вж.пълната версия)

В продуктовата структура през 2010 г. най-голям дял имат другите
стерилизирани зеленчукови консерви.

Графика: Износ на преработени и консервирани зеленчуци (2011), %
(вж.пълната версия)

b) Преработени и консервирани плодове

През 2011 г. са изнесени 53.6 хил. тона на стойност 83.6 млн. EUR. В
сравнение с 2007 г. има увеличение с 3.8 хил. тона или със 7.7%, но спрямо
2010 г. има намаление с 3.8 хил. тона или с 6.6%.

Таблица: Износ на преработени и консервирани плодове (2007-2011)
(вж.пълната версия)

Спрямо 2010 г. е по-малък износа на стерилизирани плодове с 3.2 хил. тона,
замразените – с 800 тона, сушените – с 459 тона. Временно консервираните
плодове са повече с 470 тона, на конфитюрите и мармаладите – с 267 тона.

Графика: Износ на преработени и консервирани плодове (2011), %
(вж.пълната версия)

c) Плодови и зеленчукови сокове

През 2011 г. са изнесени 11.4 хил. тона на стойност 8.8 млн. EUR. В
сравнение с 2007 г. има намаление с 558 тона или с 4.7%, а спрямо 2010 г. -
с 972 тона или със 7.8%.

Таблица: Износ на сокове (2007-20110) (вж.пълната версия)

d) Сосове

През 2011 г. са изнесени 4.5 хил. тона сосове на стойност 4.5 млн. EUR. В
сравнение с 2007 г. износът е по-голям с 1.8 хил. тона или с 66%. Спрямо
2010 г. прирастът е 2.2 хил. тона или с 32.9%.

Таблица: Износ на сосове (2007-2011) (вж.пълната версия)

Средните цени на изнесените преработени и консервирани плодове и
зеленчуци по видове са посочени в Приложение 2.
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5.4. Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци

5.4.1. Внос

През 2011 г. за внесени 135.4 хил. тона пресни зеленчуци на стойност 47.9
млн. EUR. В сравнение с 2007 г. те са по-малко с 12.9 хил. тона или с 8.7%,
а спрямо 2010 г. - с 16.8 хил. тона или с 11%.

Внесените пресни плодове са 212.2 хил. тона на стойност 95.3 млн. EUR. В
сравнение с 2007 г. те са повече с 5.7 хил. тона или с 2.8%, а спрямо 2010 г.
- с 20.3 хил. тона или с 10.6%.

Таблица: Внос на пресни плодове и зеленчуци (2007-2011) (вж.пълната
версия)

5.4.2. Износ

Изнесените пресни зеленчуци през 2011 г. са 43.2 хил. тона на стойност
25.1 млн. EUR. В сравнение с 2007 г. те са повече с 31.2 хил. тона или 3.6
пъти, а спрямо 2010 г. - с 14.9 хил. тона или с 52.5%.

Изнесени са 33.3 хил. тона пресни плодове на стойност 30.3 млн. EUR. В
сравнение с 2007 г. те са повече с 20.1 хил. тона или 2.5 пъти, а спрямо
2010 г. - с 6.8 хил. тона или с 25.8%.

Таблица: Износ на пресни плодове и зеленчуци (2007-2011) (вж.пълната
версия)

5.5. Регионални пазари

5.5.1. Внос (2011)

Около 63% от вноса на пресни и консервирани зеленчуци през 2011 г. е от
Гърция, Турция, Македония, Китай и Холандия.

Таблица: Водещи страни, от които се внасят консервирани плодове и
зеленчуци (2011) (вж.пълната версия)

5.5.2. Износ (2011)

Износът на пресни и консервирани зеленчуци за Италия, Германия, Гърция
и Румъния е около 79%.

Таблица: Водещи страни, за които се изнасят консервирани плодове и
зеленчуци (2011) (вж.пълната версия)
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VVII .. ППррооддаажжббии

6.1. Годишни данни (2006–2010)

Данните за продажбите на преработени и консервирани плодове и зеленчуци
за периода 2006 - 2010 г. са на база изчерпателни годишни статистически
изследвания. Съгласно националната програма за статистически
изследвания, резултатите от изчерпателното изследване по пълната
номенклатура на наблюдаваните продукти за 2011 г. НСИ предоставя в края
на месец ноември 2012 г.

Данните за 2011 г. са извадкови и предварителни (вкл. се данни само на
база извадково месечно наблюдавани продукти). Поради тази причина в
анализа на продажбите на вътрешния пазар на преработени и консервирани
плодове и зеленчуци, данните за 2011 г. са разгледани в отделна точка и са
сравнени с данните за същите месечно наблюдавани продукти за 2010 г.

6.1.1. Преработени и консервирани зеленчуци

През 2010 г. производителите са реализирали общи продажби в размер на
74.3 хил. тона, от които 45 хил. тона на вътрешния пазар.

В сравнение с 2007 г. общите продажби на българските производители
намаляват с 6.5%, но спрямо 2009 г. има прираст с 4.4%.

Спрямо 2006 г. намалението на продадените консервирани зеленчуци на
вътрешния пазар е с 3.9%, а спрямо 2010 г. – с 10%.

Графика: Продажби на зеленчукови консерви (2006-2010), в хил. тона
(вж.пълната версия)

6.1.2. Преработени и консервирани плодове

През 2010 г. производителите са реализирали общи продажби на
консервирани плодове в размер на 94.9 хил. тона, от които 49 хил. тона на
вътрешния пазар.

В сравнение с 2007 г. общите продажби на българските производители
нарастват с 32.5%, а спрямо 2009 г. - с 14.8%.

Спрямо 2006 г. продадените консервирани плодове на вътрешния пазар са
повече с 21.4%, а спрямо 2010 г. – с 9.6%.

Графика: Продажби на плодови консерви (2006-2010), в хил. тона
(вж.пълната версия)

6.1.3. Сокове

През 2010 г. производителите на плодови и зеленчукови сокове са
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реализирали общи продажби в размер на 57.1 млн. литра, от които 49.8
млн. литра на вътрешния пазар.

В сравнение с 2007 г. общите продажби на българските производители
намаляват с 30.1%, а спрямо 2009 г. - с 6.6%.

Спрямо 2006 г. реализираните на вътрешния пазар сокове са по-малко с
28.3%, а спрямо 2010 г. – с 1.8%.

Графика: Предоставени количества сокове за продажба на вътрешния пазар
от производителите (2006-2010), в млн. литра (вж.пълната версия)

6.1.4. Сосове

Производителите на сосове са реализирали общи продажби в размер на
18.7 хил. тона през 2010 г., от които 16.7 хил. тона на вътрешния пазар.

В сравнение с 2009 г. общите продажби на българските производители
нарастват с 1.6%.

Спрямо 2006 г. реализираните на вътрешния пазар сосове са по-малко с
0.8%, но спрямо 2010 г. нарастват с 2.2%.

Графика: Предоставени количества сосове за продажба на вътрешния пазар
от производителите (2006-2010), в хил. тона (вж.пълната версия)

Годишното извадково изследване за продажбите на вътрешния пазар
на преработени и консервирани плодове и зеленчуци и сокове за
периода 2006-2010 са представени в Приложение 3.

6.2. Предварителни данни (2011)

Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ
за 2011 г., сравнени със същите наблюдавани продукти през 2010 г.,
показват, че предприятията включени в извадката, са продали на вътрешния
пазар с 2.5 хил. тона повече стерилизирани плодове, с 272 тона замразени
плодове и с 61 тона сосове.

Таблица: Продажби на вътрешния пазар на преработени и консервирани
плодове и зеленчуци (2010-2011) (вж.пълната версия)
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VVIIII .. ЗЗааееттоосстт ии ззааппллааттии

7.1. Наети лица

През 2011 г. наетите лица в подсектора са 8.5 хиляди. Спрямо 2006 г.
работещите в този подсектор на промишлеността са по-малко с 567 души
или с 6.3%. Спрямо 2010 година, по предварителни данни, има увеличение
с над хиляда души или с 13.9%.

Таблица: Брой наети в подсектор “Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци” (2006-2011), брой (вж.пълната версия)

Делът на заетите от подсектора в преработващата промишленост през 2011
г. е 1.77% срещу 1.44% през 2006 г.

7.2. Средна месечна заплата

Средната месечна заплата на работещите в подсектора през 2011 г. е 475
лева. Спрямо 2006 г. тя е по-голяма с 226 лева или с 90.7%. Спрямо 2010 г.
намалението с 12 лева е 2.5%.

Таблица: Средна месечна заплата в подсектор “Преработка и консервиране
на плодове и зеленчуци” (2006-2011), лева (вж.пълната версия)

В сравнение със средната заплата в преработващата промишленост, през
2011 г. в подсектора тя е по-ниска с около 22.8%, също както през 2006 г.
– с 26.4%.

7.3. Производителност на труда

Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на
продукцията, показва че през 2010 в сравнение с 2009 г. тя е нараснала с
0.3%. Спрямо 2006 г. прирастът е 25.9%.

Индекси на производителността на труда в подсектор “Преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци”, на база предходна година
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VVIIIIII .. ППррееддппрриияяттиияя оотт ппооддссееккттоорраа

8.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от
нефинансовия сектор

Анализът на годишните финансови резултати на предприятията от
нефинансовия сектор на икономиката към края на 2010 г. показват
следното:

 ликвидността на предприятията продължава да расте;

 значително намалява рентабилността спрямо 2006 г. В сравнение с
2010 г. продължава намалението на рентабилността на продажбите;

 коефициентът на задлъжнялост в сравнение с 2006 г. е по-голям.

Таблица: Основни показатели (2006-2010) (вж.пълната версия)

8.2. Финансови показатели на предприятията от подсектор
“Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”

8.2.1. Активи и пасиви

В края на 2010 г. в подсектора са работили 303 предприятия. Техните
активи са 804.2 млн. лева. В сравнение с 2006 г. предприятията са със 71
повече, а активите им - със 151.4 млн. лева повече или с 23.2%.

Печалба на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на
плодове и зеленчуци (без готови храни) ” (2006-2010), млн. лева
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8.2.2. Рентабилност

Рентабилността на предприятията през 2010 г. е отрицателна.
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Таблица: Коефициенти на рентабилност (вж.пълната версия)

В Приложение 4 са посочени коефициентите на рентабилност на
дружествата от подсектора, представени в Информационната
система за българските предприятия BEIS.

8.2.3. Ликвидност

Ликвидността на предприятията в сектора през 2010 г. намалява.

Таблица: Коефициенти на ликвидност (вж.пълната версия)

В Приложение 5 са посочени коефициентите на ликвидност на
дружествата от подсектора, представени в Информационната
система за българските предприятия BEIS.

8.2.4. Задлъжнялост

Коефициентът на задлъжнялост в сравнение с 2006 г. е по-висок с 5.1%, а
спрямо 2009 г. - с 4.8%.

Таблица: Коефициент на задлъжнялост (вж.пълната версия)

В Приложение 6 са посочени коефициентите на задлъжнялост на
дружествата от подсектора, представени в Информационната
система за българските предприятия BEIS.
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8.3. Сертифицирани фирми по ISO

Сертификат ISO 9001
Предприятие Предмет на сертификата

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, производство на лютеници, кетчуп, сосове

Агрико България ЕООД - София Съхраняване, сортиране, пакетиране и транспорт на картофи.

Алди БМ ООД - София Производство на салати, майонеза и готови за консумация кулинарни
продукти.

Амар ЕООД - Кърджали Производство на зеленчукови консерви.

Амураа Консерв 68 ООД - Варна Производство на плодови и зеленчукови консерви. Търговия с
плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, бакалски
стоки, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риб аи рибни
продукти, яйца.

Биоплод ЕООД - Севлиево Производство на плодови и зеленчукови консервирани продукти и
сосове.

Бовис АД - Трудовец Преработка и производство на натурални плодови и зеленчукови
сокове. Производство на плодови и зеленчукови пюрета

Булгарконсерв Рупите ООД -
Петрич

Преработка на плодове и зеленчуци. Производство и търговия на
консервирани плодове и зеленчуци в стъклени, метални и
пластмасови опаковки.

Булконс Първомай АД - София Производство на: лютеница Първомай, доматен сос, апетитка,
доматено пюре, домашна лютеница, кьопоолу, печена белена капия.

Вега Стар ЕООД - Бяла Слатина Производство на консервирани плодове и зеленчуци. Производство
на готови храни.

Денито ООД - Бургас Производство и търговия на салати, майонеза, разбит хайвер.
Търговска дейност и доставка

Дерони ООД - Хасково Разработване и внедряване, производство и търговия на кетчупи,
лютеници, пиперици, сосове и пюрета

Диони ООД - Стара Загора Разработка, производство и продажба на кетчуп, лютеница, пиперица,
сосове, пюрета, салати, сокове, полуфабрикати, майонеза, горчица,
зеленчукови и плодови консерви, пакетирани и бутилирани
хранителни продукти

Домат АД - Джулюница Производство на плодови и зеленчукови консерви в стъклени и
метални опаковки

Екоплод БГ ЕООД - Велико
Търново

Преработка, съхранение и търговия със замразени плодове,
зеленчуци и плодови пюрета. Разработване на нови видове продукти.

Елснер Продакт Вършец ЕООД -
София

Производство на дълбоко замразени плодове и зеленчуци.

Калуфрукт ЕООД - Пазарджик Производство на плодови концентрати

Камбос ООД - Петрич Производство на стерилизирани сарми с лозов лист без месо.

Кенар ЕООД - София Производство на салати, кулинария, замразени полуфабрикати и
готови чстия. Търговия с охладени хранителни продукти под марка
"Кенар".

Кирови 4 ООД - Царацово Производство на консервирани гъби, плодове и зеленчуци.

Консервинвест ООД - Православен Производство на стерилизирани плодови и месозеленчукови
консерви.

Консорциум Агро Фрукт Груп -
Хасково

Преработка и производство на плодове и зеленчуци

Куминяно Фрут ООД - Катуница Изкупуване и преработка на пресни череши, преработка на череши в
серен двуокис. Производство на оцветени череши за плодов коктейл
и други.
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Мелта-90 АД - Ловеч Производство, съхранение и търговия със замразени и
стерилизирани плодове и зеленчуци, съхранение на замразени
продукти от животински произход.

Митак ООД - Ястребово - СЗ Производство и търговия с консервирани плодове и зеленчуци,
плодови и зеленчукови сокове, бутилирани доматени сосове и
пюрета, консервирани готови плодови и зеленчукови храни.

Николай Неделчев ЕТ - Велики
Преслав

Производство на замразени плодове и зеленчуци.

Николина Алендарова ЕТ - Стара
Загора

Разработване и внедряване, производство и продажба на кетчуп,
лютеници, майонези и горчици, конфитюри и топинги.

Олимпос 99 ООД - Благоевград Преработка и опаковане на маслини.

Олинеза ООД - Костинброд Разработване и производство на майонеза, зеленчукови и плодови
консерви, кетчупи, емулсионни сосове и готови салати

Палиррия България ЕАД - Нова
Загора

Производство на готови храни на зеленчукова основа в херметически
затворени опаковки

Пелтина ЕООД - София Разработване, производство и продажба на преработени плодове и
зеленчуци.

Пловдивска консерва АД -
Пловдив

Разработване и производство на плодови и зеленчукови консерви и
сокове.

Солвекс-Мира-Фрукт АД - Нови
Пазар

Производство, изкупуване и преработка на плодове и зеленчуци.
Разработване, производство и търговия на плодови и зеленчукови
консерви.

Тимбарк България ЕООД -
Казачево

Производство на нектари, натурални сокове и напитки в стъклени
бутилки от 0.250 до 1 литър. Производство на негазирани напитки в
РЕТ бутилки

Топ Груп ООД - София Внос-износ, дистрибуция и логистика на натурални сокове и продукти
за вендинг автомати, транспортна дейност.

Тракия Био ООД - Димитровград Преработка и производство на плодове и зеленчуци

Филикон 97 АД - Пловдив Разработване и производство на натурални сокове, плодови напитки,
нектари, студени чайове, майонеза, горчица и плодово-зеленчукови
консерви.

Флорина България ЕАД - София Производство на натурални сокове, нектари и безалкохолни напитки

Фрукто Сливен АД - Варна Разработване, производство и продажба на плодови и зеленчукови
консерви.

Фрутиком ООД - Калипетрово Производство на консервирани плодове и зеленчуци

Хладилно-консервен комбинат АД
- Исперих

Преработка на плодове и зеленчуци.

Цима 99 ООД - Раковски Производство на плодово-захарни консерви – конфитюри, сладка,
мармалади, топинги.

Югоплод АД - Хасково Производство на дълбоко замразени плодове и зеленчуци.

Преработка и опаковане на ядки и сушени плодове

Великов и Ко ООД - Сливо поле Преработка и опаковане на ядки, слънчогледови и тиквени семки.

Венианина ЕООД - София Разработване, производство и продажба на ядки и сушени плодове.

Гривас ООД - Сливен Производство и търговия с ядки и сушени плодове.

Детелина-Винчева-Надежда
Винчева ЕТ - Севлиево

Производство и търговия с ядки, сушени плодове и зеленчуци.

Керпи ЕООД - Павликени Почистване, калиброване, заготовка и съхранение на слънчогледови,
тиквени семки и посевни семена, белене на слънчогледови семена,
печене, пакетиране на ядки, семки и сушени плодове.

Кронос АД - София Разработка, производство и пакетаж на ядки и сушени плодове.

Рад Мар ООД - Добрич Пакетиране и търговия на плодове, зеленчуци, мармалад, ядки,
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подправки, захар, варива и мюсли.

Топ-Консерв ЕАД - Попово Производство на сушени зеленчуци.

Юнайтид Трейдърс ООД - София Печене, пакетиране и търговия на ядки

Ядки Детелина ЕООД - Севлиево Производство и търговия с ядки, сушени плодове и зеленчуци.

Таблица: Сертификат ISO 22000 (вж.пълната версия)

Таблица: Сертификат OHSAS 18001 (вж.пълната версия)

8.4. Стандарт HACCP

Таблица: Стандарт HACCP (вж.пълната версия)

8.5. Сертификати IFS

Таблица: Сертификат IFS (вж.пълната версия)

8.6. Членове на GS1

Таблица: Членове на GS1 (вж.пълната версия)

8.7. Конкуренция, пазарен дял 4

8.7.1. Водещи предприятия по нетни приходи от продажби

Водещи предприятия от сектор Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци по приходи от продажби5 (2009- 2010), в хил. лв.

No_10 No_09 Предприятие Населено
място 2010 2009

1 1 Агри България ЕООД Радиново 48 815 38 054

2 2 Кенар ЕООД София 26 701 26 112

3 13 Тимбарк България ЕООД Казачево 25 721 14 209

4 6 Дерони ООД Хасково 21 114 21 204

5 7 Кронос АД София 20 862 18 479

... ... ... ... ... ...

4 Класацията е направена по текущи данни от Информационната система за българските
предприятия BEIS (www.beis.bia-bg.com)
5 Нетните приходи от продажби включват приходи от продажба на: продукция, стоки, материали,
услуги, дълготрайни материални и нематериални активи, други приходи (не са включени
финансовите проходи, приходи от финансирания, извънредни приходи)
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Цялата класация (вж.пълната версия)

Таблица: Водещи предприятия от сектор Производство на хранителни
подправки и сосове по приходи от продажби6 (2009- 2010), в хил. лв.
(вж.пълната версия)

8.7.2. Водещи предприятия по служители

Водещи предприятия от сектор Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци по брой служители към декември (2009 – 2010)

No_10 No_09 Предприятие Населено
място 2010 2009

1 1 Палиррия България ЕАД Нова
Загора

527 500

2 2 Кенар ЕООД София 518 417

3 3 Конекс Тива ООД Оризово 351 352

4 4 Агри България ЕООД Радиново 302 331

5 5 Стар Фудс България ЕООД София 222 246

20 ... ... ... ... ...

Цялата класация (вж.пълната версия)

Таблица: Водещи предприятия от сектор Производство на хранителни
подправки и сосове по по брой служители към декември (2009 – 2010)
(вж.пълната версия)

8.8. Публични дружества от подсектора

8.8.1. Флорина България ЕАД

Неофициален пазар на облигации - Флорина България ЕАД – София

0.00
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08-
2010
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2010
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2010

11-
2010

12-
2010

01-
2011

02-
2011

03-
2011

04-
2011

1 700.00
1 715.00

1 730.00
1 745.00
1 760.00
1 775.00

1 790.00
1 805.00
1 820.00

1 835.00
1 850.00

Volume Max Price Min Price Avg Price

Неофициален пазар на облигации

Борсов код (9MBA)

Акционерен капитал: 12 520 000 лв.

Последна цена към 26.04.2011:

1 759.06 лв.

Промяна: +9.97 лв.

6 Нетните приходи от продажби включват приходи от продажба на: продукция, стоки, материали,
услуги, дълготрайни материални и нематериални активи, други приходи (не са включени
финансовите проходи, приходи от финансирания, извънредни приходи)
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IIXX .. ДДрруужжеессттвваа –– ДДааййдджжеесстт

 Най-старият завод за гъби в България – този в русенското село Красен, вече
продава консервирани гъби не само на българския, а и на румънския пазар. От
началото на годината компанията прави и доставки в Румъния на компост за
отглеждане на гъби, а директорът на завода Светослав Стоянов прогнозира, че
тепърва ще засилват работата си с фирми от другата страна на Дунав мост. За
завода основният пазар си остава българският. Близо 70% от произведените
гъбени консерви се продават в страната, но останалата част е предназначена за
Румъния. Преди продавахме гъби и в Гърция, но с развитието на кризата този
пазар се сви значително и почти не реализираме доставки там, казва Стоянов.
Компанията вече прави бизнес и от компоста, който произвежда основно за
собствените си нужди. Заводът "Красен" има спорадични продажби на компост на
местни гъбопроизводители, а от началото на годината прави две доставки за
северната ни съседка. "Продадохме по 40 т компост на две румънски компании,
т.е. общо 80 т. Смятам, че тепърва ще засилваме бизнес връзките си с Румъния",
казва Стоянов.Сега предприятието отглежда гъбите си в 9 пещери с площ от 11
хил. кв.м. Разполага и с 14 промишлени халета за отглеждане на гъби, както и с
площадка за производство на компост. Средният дневен добив от печурките е 2
т, а произведеният компост е близо 400 т на месец при капацитет за близо 600 т.

Капитал 2012-05-17

 Производителят на сокове, Флорина ЕАД вече е с отрицателен собствен капитал,
показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ-София, където се търгуват
облигации на дружеството. След загуба от 772 хил. лв. за първата четвърт на
2012 г. капиталът намалява до минус 42 хил. лв. към 31 март 2012 г. За цялата
2011 г. загубата бе 4,18 млн. лв., а само за първата четвърт на миналата година
възлезе на 1,24 млн. лв. Флорина ЕАД отчита 26% ръст на продажбите на
годишна база до 4,92 млн. лв. за първото тримесечие на 2012 г. В литри
продажбите се увеличават с 23%. Едноличен собственик на акциите е ВМ Финанс
груп АД, след като на 3 януари 2011 г. ги закупи от Флорина България ЕАД.
Според отчета на дружеството то има пазарен дял от 12,6% и запазва трата
позиция след Кока-Кола и Маспекс. Данни на дружеството показват, че има
покритие на пазара с 44% нумерична и 77% претеглена национална дистрибуция
по данни на Нилсен България. Компанията дължи 12 млн. лв. по облигационна
емисия, а освен това дължи около 6 млн. лв. на банки и небанкови финансови
институции към 31 март 2012 г. На свързани предприятия дължи 2,3 млн. лв., а
на клиенти и доставчици - 3,4 млн. лв. Общите задължения са за 31 млн. лв.,
колкото са и активите. Основната част от активите, или за 25 млн. лв., са земи
(за 5,2 млн. лв.), сгради и конструкции (за 4,7 млн. лв.) и машини и оборудване
(за 14,3 млн. лв.)

investor.bg 2012-05-03
За повече подробности (вж.пълната версия)
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XX .. ННооррммааттииввннаа ууррееддббаа вв ссееккттоорраа

За повече подробности (вж.пълната версия)
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XXII .. ППррииллоожжеенниияя

11.1. Приложение 1
Таблица: Средни цени на внесените преработени и консервирани плодове и
зеленчуци (2007-2011), в EUR/кг (вж.пълната версия)

11.2. Приложение 2
Таблица: Средни цени на изнесените преработени и консервирани
зеленчуци (2007-2011), в EUR/кг (вж.пълната версия)

11.3. Приложение 3
Таблица: Продажби на производителите на вътрешния пазар (2007-2010)
(вж.пълната версия)

11.4. Приложение 4

Таблица: Финансов резултат, коефициенти на рентабилност на дружествата
от подсектора, представени в  BEIS, през 2010 г. (вж.пълната версия)

11.5. Приложение 5

Таблица: Коефициенти на ликвидност на дружествата от подсектора,
представени в BEIS, през 2010 г. (вж.пълната версия)

11.6. Приложение 6

Таблица: Коефициенти на задлъжнялост на дружествата от подсектора,
представени в BEIS, през 2010 г. (вж.пълната версия)

11.7. Приложение 7

Таблица: Кодове от митническата тарифа на Република България,
използвани в анализа (вж.пълната версия)

11.8. Приложение 8

Таблица: Номенклатура на наблюдаваните продукти, разглеждани в анализа
(вж.пълната версия)

11.9. Приложение 9

Таблица: Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора (вж.пълната
версия)
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11.10.Приложение 10

Полезни връзки
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма http://www.mee.government.bg/

Министерство на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/

Министерство на здравеопазването http://www.mh.government.bg/

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация http://www.nab-bas.bg/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия

http://www.bepc.government.bg/

Държавна агенция за метрология и технически надзор http://www.damtn.government.bg/

Национална служба за растителна защита http://www.mzgar.government.bg/NacSlu
jbi/Nsrzk/Nszrk.htm

Национална служба по зърното и фуражите http://www.nszf.bg/

Комисия за защита на конкуренцията http://www.cpc.bg/public/

Съюз на производителите на консерви http://www.org-bg.net/

Българска стопанска камара http://www.bia-bg.com/

Информационна система за българските предприятия (BEIS) http://beis.bia-bg.com/
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11.11.Приложение 11

Термини и определения
1. Индекси на промишленото производство и индекси на оборота

- Индекси на промишленото производство - индекс на физически обем и е
измерител на динамиката на стойностния обем на произведената промишлена
продукция. Когато е изразен в проценти, индексът показва колко процента е
стойността на промишленото производство през индексирания период в
сравнение със стойността през базовия период.

- Индекс на оборота - Оборотът включва всички приходи от продажби плюс
всички данъци върху продуктите (акцизи). Индексът на оборота отразява
едновременно изменението на стойността на продажбите и изменението на
цените.

Месечните индекси на производството и оборота измерват измененията в
произведената продукция и оборота на промишлените предприятия.
Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо
развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното
равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството
между два времеви периода.
За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на
предприятията от
промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот
надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.
Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база
2005 г. чрез
претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.
Индексите на оборота са изчислени при база 2005 г. чрез сравняване на
стойността на оборота по текущи цени, при изчисляването на индекса на
оборота стойностите на продажбите не се коригират с изменението на цените.
(Източник: Национален статистически институт)
2. Нето данък - използва се при оценката на Брутния вътрешен продукт
(разработена и прилагана от НСИ).
При изчисляването на БВП по производствения метод се прилага следната
методологична връзка: БВП (пазарни цени) + брутна добавена стойност (базисни цени)
+ корективи (като корективи = + нето данъци (данъци минус субсидии) върху
продуктите - косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM).
Нето данъците върху продуктите при възприетия начин на остойностяване на
продукцията и добавената стойност са данъците, отнесени директно към произвеждания
или продаван продукт (акцизи, мита, ДДС), минус съответните субсидии върху
продуктите. Те се представят като коректив общо за икономиката в производствения и в
стойностния метод за изчисляване на БВП.
3. Реколтирани площи - Площите, които са дали реколта.
4. Обща ликвидност - Показателят дава информация за способността на
дружеството да посрещне своите краткосрочни задължения. (Изчислява се по
следния начин: (Краткотрайни активи/Краткосрочни задължения))
5. Бърза ликвидност - Показателят дава информация за способността на
дружеството да посрещне своите краткосрочни задължения, използвайки само
краткосрочните си активи. (Изчислява се по следния начин: (Краткосрочни активи -
материални запаси) / Краткосрочни задължения))
6. Незабавна ликвидност - Показателят дава информация за способността на
дружеството да посрещне своите краткосрочни задължения, използвайки само
паричните си средства и краткосрочни инвестиции. (Изчислява се по следния
начин: (Краткосрочни инвестиции+Парични средства) / Краткосрочни задължения))
7. Съкратена номенклатура на НСИ - използва се при месечното наблюдение на
производството и продажбите на вътрешния пазар - на база извадково месечно
наблюдавани продукти
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