
 
 

Предварителни данни за продажбите за Q4 2022 

 

“Смарт Органик” АД реализира силно четвърто тримесечие за 2022 г. с 
консолидирани приходи от продажби от 16.9 млн. лв. или ръст от над 24% спрямо 
същия период на миналата година. Имахме силно търсене на продуктите ни като 
за някои производства временно търсенето надхвърли капацитета ни. Става 
въпрос за производствените линии за новите продукти, като в момента тече 
процес за повишаване на капацитета на най-натоварените ни производства. 

За цялата 2022 година реализирахме консолидирани приходи от продажби от 
58.1 млн. лв. по предварителни данни, което е ръст от малко над 22% спрямо 
2021 г. 

В самия края на годината сключихме няколко договора за нови продукти с 
очакван годишен оборот от близо 10 млн. лв. Като цяло сме положително 
настроени за следващата година, въпреки очакваната рецесия в Западна 
Европа. Все по-широк кръг потребители се обръща към органичните и 
здравословни продукти, воден от грижата за личното здраве, но и общото 
благоденствие. Този процес е подпомогнат и от наблюдението, че вследствие на 
инфлацията през последната година и поскъпването на хранителните суровини, 
ценовата дистанция между традиционни и био продукти се стопява. Био храните 
се разпознават като една добра и все по-достъпна алтернатива и за масовия 
потребител. В „Смарт Органик“ сме готови да отговорим на този разширяващ се 
пазар защото постоянно увеличаваме асортимента си с нови продукти и 
създаваме вкусни рецепти, задоволяващи това търсене. Същевременно в  
момента сме фокусирани върху автоматизация на производствените ни линии с 
цел по-висока ефективност и по-голям производствен капацитет. 

По план се движи и инвестиционният ни проект в Божурище, като очакваме да 
започнем строителните дейности през първата половина на второто тримесечие 
и да приключим малко преди края на годината. Проектът предвижда изграждане 
на нова производствено-складова база с РЗП от 6000 м2, като в 
производствената част ще бъдат инсталирани линии за нови продукти както и 
допълнителна линия за барове. 
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Яни Драгов 
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