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Дългоочакваният от трите телекома търг за
продажбата на така необходимите им честоти за
развитието на 5G технологията в техните мрежи ще се
състои на 15 март. Процедурата бе обявена във
вторник от Комисията за регулиране на съобщенията.
Наддаването за всеки от трите предлагани блока от
100 мегахерца ще започне от 4 млн. лв. със стъпка над
началната цена от 100 хил. лв. Желаещите за се
включат в надпреварата трябва да подадат заявления
до 25 февруари, но преди това трябва да купят
тръжната документация срещу 4 хил. лв. и да внесат
депозит за участие от 200 хил. лв. Търгът е за три
разрешителни за национално покритие за ползване на
ленти 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz и 3700-3800
MHz, със срок от 20 години. От кандидатите ще се
иска да имат издадени разрешения с предоставен
радиочестотен спектър за наземни мрежи в България
и да са инвестирали в GSM, UMTS и LTE мрежи поне
25 на сто от приходите си в последните пет години от
дейността си.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) за
шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4
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Производителят на детски обувки "Колев и Колев"
има нов миноритарен акционер с 20% дял - това е
"Фонд за капиталови инвестиции", който е част от
групата на държавната Българска банка за развитие.
За инвестицията, която е в размер на 1 млн. лв., става
ясно от вписване в Търговския регистър. По
уверенията на изпълнителния директор на
компанията Иван Колев обаче това е само първи от
три етапа на инвестицията, като до юни делът на
фонда трябва да достигне 34%. Това бележи промяна
в плановете на "Колев и Колев", която преди година
възнамеряваше да е първото дружество на новия
сегмент за малки и средни предприятия на
Българската фондова борса BEAM. Сега този проект е
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Екуити фондът на ББР придобива 20% дял
в "Колев и Колев" срещу 1 млн. лв.

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2019 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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замразен заради кризата. Набраният капитал е предимно за оборотни средства, но част от
сумата ще бъде вложена за развитие на линията за бебешки буйки за прохождане.
Капитал, 02 февруари 2021

Вписаха „Булгартрансгаз“ ЕАД като акционер в терминала за втечнен газ
на “Александруполис”
Финализирана е сделката за участие на българския газопреносен оператор "Булгартрансгаз“
ЕАД в проекта за изграждане на терминал за втечнен газ на “Александруполис”.
Дружеството бе вписано в книгата на акционерите на "Газтрейд" С.А като пълноправен
акционер с всички произтичащи права и задължения съгласно подписаното Споразумение
между акционерите, съобщиха от "Булгартрансгаз". "Независима система за природен газ
"Александруполис“ е модерен високотехнологичен проект за плаващ терминал за
приемане, съхранение и регазификация на втечнен природен газ (LNG). Планираният
капацитет на терминала за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция
възлиза на 6.1 млрд. м³ годишно. Капацитетът за съхранение е 170 хил. м³. Проектът
допринася за реализиране на цялостната концепция за Газов хъб "Балкан“, която предвижда
чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат
пазарите на природен газ на страните в Централна и Източна Европа.
Банкеръ, 29 януари 2021

„Юнайтед Груп“ договори сделката за вестниците „Телеграф“ и
„Монитор“
Медийната компания „Юнайтед Груп“, която вече притежава телеком оператора Vivacom
и „Нова телевизия“, финализира сделката и за вестникарската група „Вестник Телеграф“
ЕООД, еднолична собственост на депутата от ДПС Делян Пеевски. Сделката включва и
шестте вестника в групата, сред които „Телеграф“ и „Монитор“. „Развълнувани сме да
обявим тази сделка. България е привлекателен пазар за „Юнайтед Груп“ и бизнесът с
„Телеграф“ добре допълва другите ни медийни активи тук, давайки ни липсващия
компонент – печатни медии“, каза изпълнителният директор на водещия доставчик на
телекомуникационни услуги и медии в Югоизточна Европа Виктория Боклаг. Според него
има възможност за бъдещо подобряване на всички издания в групата на „Телеграф“, както
и за преминаване към дигитално съдържание, „което ще засили дигиталното ни портфолио
в България“. Очаква се сделката да приключи през първото тримесечие на 2021 г. и
подлежи на обичайни регулаторни одобрения.
economic.bg, 28 януари 2021
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Евростат: Безработицата в България през
декември 2020 г. е 4.8%
Безработицата в България през декември 2020 г. е била
4.8%,
съобщи
статистическата
агенция
на
Европейския съюз Евростат, позовавайки се на
сезонно коригирани данни. Towa представлява
приблизително 159 хил. души в България, каза
Евростат. През декември 2019 г., преди кризата Covid19, безработицата в България е била 4.2%, което
представлява приблизително 141 хил. души.
Безработицата беше 5.2% през септември и октомври
2020 г., представлявайки съответно 171 хил. и 169 хил.
души. През ноември 2020 г. тя намаля до 5%, около
163 хил. души. Евростат обяви, че младежката
безработица в България през декември 2020 г. е 14%
(около 18 хил. души под 25-годишна възраст), в
сравнение с 9.3% през декември 2019 г. (около 14 хил.
души под 25-годишна възраст). Безработицата сред
младите хора в България беше 14.7% през септември
2020 г., намалявайки до 14.1% и до 13.9% през
октомври и ноември, каза Евростат.
Sofia Globe, 03 февруари 2021

03.02.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.62390 BGN
1 GBP = 2.22064 BGN
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ПЧИ: 122.0 млн. EUR, ноември 2020
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Спад от 31% на привлечените преки инвестиции в
страната показва статистиката на БНБ за периода
януари-ноември 2020 г. Нетният поток от чужди
капитали в българската икономика е 843.9 млн. евро за
11-те месеца на изминалата година, в която страната
ни бе връхлетяна от COVID-пандемията. Това е с 381
млн. евро по-малко от година преди това. Данните са
предварителни и ще бъдат ревизирани в следващите
месеци, но със сигурност спадът при преките чужди
инвестиции ще бъде значителен. Разбивка по
различните видове инвестиции показва, че през
годината е отчетен отлив на дялов капитал за 1.008
млрд. евро. В същото време в икономиката ни са
привлечени 1.225 млрд. евро чужди капитали под
формата на заеми от компанията майка към дъщерните
й фирми в България. Основно тези значими суми
отразяват финализираната през лятото продажбата на
БТК ("Виваком"). Тя бе купена от медийната група
United Group, чийто мажоритарен акционер е
лондонският фонд BC Partners. За 11-те месеца на
годината чуждите инвеститори са реинвестирали 543.8
млн. евро от печалбата си, което е със 187 млн. евро
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Преките чужди инвестиции през 2020 г. са с
над 30% спад
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9.5%

9.0%
8.5%
8.0%
7.5%
7.0%
6.5%

6.0%
5.5%
5.0%

стр. 3 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

6.7%

Брой 05 (443) / 04 февруари 2021

Камара на професионалните оценители

по-малко отпреди година. Това намаление вероятно се дължи на свитите обороти на част от
компаниите заради пандемията, макар че и по време на икономически подем чуждите
инвеститори доста скромно вкарваха обратно печалбата в българските си подразделения и
предпочитаха да я изнасят.
Сега, 02 февруари 2021

МВФ очаква растеж от 3,6% на БВП на България през 2021 г. след спад с
4,6% през 2020 г.
Българската икономика се е свила с 4,6% през миналата година, а през 2021 година ни
очаква възстановяване до 3,6 на сто. Това е заключението на експертите от Международния
валутен фонд в рамките на традиционните консултации. Пандемията спря убедителния
икономически растеж на България. От Вашингтон очакват подобрение през 2021-ва година,
което се дължи на потреблението и фискалните стимули на правителството. От фонда
препоръчват гъвкави политики, с които да се омекоти шока от пандемията, заради който и
дефицитът в бюджета расте. Също така банковият регулатор трябва много внимателно да
следи ситуацията с необслужваните кредити, които могат да се увеличат в банковите
портфейли, препоръчват експертите от Вашингтон. Както във всяка своя оценка, оттам
призовават страната ни да продължи борбата с корупцията и да подобри значително бизнес
средата.
БНР, 02 февруари 2021

Фискалният резерв се е стопил с 4 млрд. лв. през декември
През последния месец на 2020 г. правителството е изхарчило 4 млрд. лв. от фискалния
резерв. Ако в края на ноември резервът е бил 12.6 млрд. лв., то в края на декември вече се
е стопил до 8.6 млрд. лв. Това показват данните за изпълнението на бюджета за 2020 г.,
публикувани от Министерството на финансите. Вече е известно, че годината завърши с 3.5
млрд. лв. дефицит или 3% дефицит - доста под планираните 5.2 млрд. лв. след втората
актуализация на бюджета през миналата година. Сега става ясно, че от фискалния резерв е
изхарчена много по-голяма сума, от тази необходима за покриване на дефицита. Само през
декември правителството е изхарчило над 7.7 млрд. лв. - сума двойно надвишаваща
регулярните месечни бюджетни разходи от около 3.5 млрд. лв. По закон фискалният резерв
не трябва да пада под 4.5 млрд. лв.
Сега, 01 февруари 2021

Външният дълг на България се увеличи с 6,4% за година
Брутният външен дълг (частен и държавен) на България продължава да расте като част от
брутния вътрешен продукт (БВП). В края на ноември той е 37,474 млрд. евро, което е
годишен ръст от 6,4% (2,270 млрд. евро). Така той представлява 62,2% от прогнозния БВП
на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). В
сравнение с края на 2019 година брутният външен дълг е по-голям с 2,296 млрд. евро (6,5%).
От централната банка напомнят, че в края на 2019 г. той беше 35,178 млрд. евро или 57,4%
от БВП. В края на ноември 2020 г. дългосрочните задължения достигат 29,913 млрд. евро и
нарастват с 12,5% (3,313 млрд. евро) на годишна база. Краткосрочният външен дълг през
ноември намалява с 12,1% (1,042 млрд. евро) в сравнение с година по-рано. Брутният
външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември е 7,452 млрд. евро, като
външните задължения на сектора за една година се повишават с 36,4% (1,990 млрд. евро).
investor.bg, 01 февруари 2021
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Безработицата в България не спира да расте
Безработицата в България не спира да расте. От пазара на труда за изминалата седмица са
излезли 6545 души, а нова работа са си намерили 3815 човека, по данни на Националния
статистически институт (НСИ). Тоест, извън пазара на труда в периода 18-24 януари са
останали още 2730 души. Въпреки че на фона на предходната седмица данните са по-добри,
цялостната картина е за общо увеличение на регистрираните в бюрата по труда. За периода
11-17 януари останалите без работа са около 4000 души, но не трябва да се забравя и факта,
че само седмица по-рано НСИ отчете ръст на нетната безработица с повече от 12 000 души.
И въпреки лекия седмичен спад данните показват, че от началото на пандемията в края на
февруари 2020 г. досега от пазара на труда са излезли почти 411 хил. души, а са назначение
около 248 хил. Което означава, че без работа са около 163 хил. души. Най-много безработни
през миналата седмица са регистрирани в Пловдив (618), София (531), Благоевград (492) и
Бургас - 331 души.
economic.bg, 28 януари 2021

България отново публикува второто най-ниско съотношение дълг към
БВП през третото тримесечие
България е имала съотношение на държавния дълг към БВП от 25.3% през третото
тримесечие на 2020 г., което е второто най-ниско сред държавите-членки на ЕС, след
Естония, съобщи статистическата служба на съюза Евростат, цитирайки предварителни
данни. България имаше второто най-ниско съотношение дълг / БВП в ЕС през второто и
през първото тримесечие, съответно от 21.3% и 20.3%. Сред ЕС-27 Гърция отчете найвисокото съотношение на държавния дълг към БВП от 199.9%, се казва в изявление на
Евростат.
SeeNews, 27 януари 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на парфюми и тоалетни
продукти", по Общо приходи за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Арома АД
Лавена АД
Солвекс Козметични продукти ООД
Агива ООД
Розаимпекс ООД
Рефан България ЕООД
Био Фреш ООД
СТС Холдинг Груп ООД
Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс ООД
Билка Лайфстайл ООД

Град
София
Шумен
Кричим
Аксаково
Пловдив
Труд
Царацово
Габрово
Радомир
София

Общо приходи,
(хил. лв.)
2018
2019
32 639
32 288
16 262
18 201
15 575
14 143
13 623
13 933
12 266
13 584
13 312
12 588
9 927
11 001
7 446
8 570
6 237
5 807
3 827
3 978
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БОРСОВИ НОВИНИ

726 468.69

Standard

2 712 139.37

АДСИЦ

680 282.25

Регулиран пазар общо

5 034 832.30

BGREIT: 04.02.2020 – 02.02.2021
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BGBX40: 04.02.2020 – 02.02.2021
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SOFIX: 04.02.2020 – 02.02.2021
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10.01

Новите кодове на компаниите на БФБ ще се
прилагат от 15 февруари

Основен пазар

08.01

infostock.bg, 02 февруари 2021

Оборот (лв.)

Premium

06.01

Търговията с дялове от Националния договорен фонд
Expat Gold започна днес на Българска фондова борса.
Фондът е създаден от управляващото дружество Експат
Асет Мениджмънт ЕАД и следва пасивно цената на
златото, като се стреми да репликира възможно найблизко движението на индекса LME PM Price Reference
Gold, изчисляван и публикуван от London Metal
Exchange. Подходящ е за инвеститори, които търсят
лесен достъп до финансови инструменти, следващи
движението на цената на благородния метал, с цел
диверсификация
или
хеджиране
на
своето
инвестиционно портфолио. Борсовият код на Expat Gold
е GLDX. Фондът се търгува в Сегмент борсово
търгувани продукти на Основния пазар BSE на БФБ.
„Листването на първия „златен“ фонд е емблематично
събитие за българския капиталов пазар в началото на
2021 г. Стана традиция Експат Асет Мениджмънт да
задават тенденциите, лансирайки качествено нови
продукти, което е предпоставка за засилване на
инвестиционния интерес към пазарите на Борсата.“, каза
доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на
БФБ по време на официалната церемония днес.
Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 /едно/
евро. Вид на дяловете: безналични, поименни, свободно
прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисията е
инвестиционният посредник БенчМарк Финанс АД.
Максималният размер на отклонението в процент между
котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%.
Минимална стойност на котировката в парично
изражение към момента на въвеждането й е евровата
равностойност на 2 500 лв.

БФБ-София
Седмичен оборот
25 - 29 януари 2021 г.
Пазар

04.01

Търговията с дялове на първия „златен“
фонд на БФБ вече е факт

Българска фондова борса променя кодовете на компаниите с нови, интуитивни и по-близки
до техните имена от 15 февруари, съобщи борсовият оператор. Ръководството на БФБ
счита, че това ще улесни всички участници на капиталовия пазар. Процесът по обсъждане
на новите борсови кодове започна в средата на месеца, като те бяха съгласувани с близо 300
емитенти на пазара. Междувременно борсата, която също е публична компания, смени кода
си на „BSE“ в понеделник. Предвид необходимостта борсовите членове, информационните
агенции и другите потребители да адаптират системите си, промяната в кодовете на
емитентите на акции и на финансови инструменти, допуснати до търговия, ще бъде в сила
от 15 февруари 2021 г., се посочва още в изявлението на борсовия оператор. С
технологичното обновление на търговската система Xetra беше установена възможност
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борсовите кодове, използвани от БФБ, да бъдат персонализирани, с ограничение за броя
символи в момента до четири. БФБ предоставя настоящата възможност за промяна на
борсовия код на издадените инструменти еднократно и безплатно, като планира в бъдеще
при желание от страна на емитентите и при наличието на възможност да бъде извършвана
промяна при спазване на определена процедура и след заплащане на такса. Със следващата
версия на Т7 ще бъдат адаптирани и борсовите кодове на емисиите облигации, което се
очаква да се случи през втората половина на 2021 г. Припомняме, че с преминаването към
системата Xetra през 2008 г. поради спецификата на инфраструктурата не бе възможно да
бъдат запазени оперираните дотогава на БФБ борсови кодове, тъй като голяма част от тях
бяха дублирани от други борсови кодове в рамките на Хetra, която тогава обслужваше
редица държави, а именно Германия, Австрия, Ирландия и т.н.
investor.bg, 27 януари 2021

* 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

Столичният общински съвет не даде 7.5
дка на Кралев в близост до стадион
"Септември"
Столичният общински съвет не даде в четвъртък
7.5 дка общинска земя в близост до държавния
парцел за изграждането на стадион "Септември" в
район "Красна поляна". За превръщане на
публичната общинска собственост в частна
общинска собственост с цел безвъзмездно даване
към спортното ведомство е необходимо подкрепа
от квалифицирано мнозинство - три четвърти от
общинските съветници, т.е. 46 гласа "за".
Предложението не бе прието, тъй като гласовете
"за" бяха само 31 на ГЕРБ и ВМРО. Против
гласуваха "Демократична България" и "Спаси
София", БСП се въздържа. Още от миналата
година се знае, че собственикът на "Септември"
Румен Чандъров се готви да изгражда нов спортен
комплекс в Красна поляна на мястото на
едноименния стадион, като дори има и решение на
МС за целта. "Въпросните 7.5 дка, дори не са в
близост до държавните земи, които са получени за
бъдещия стадион. По време на обсъжданията не бе
показан проект за какво точно ще се използва
парцела, никакви разчети и параметри на
спортното съоръжение", коментира Борис Бонев.
Общинският
съветник
от
"Демократична
България" Тома Белев посочи, че в общинската
собственост на стадион "Септември" има имот с
разрешително да се строят магазини и сгради. Той
зададе конкретен въпрос какво възнамерява да
прави именно на този парцел предприемачът
Чандъров. Заради липсата на идеен проект обаче
не получи конкретен отговор.
mediapool.bg, 29 януари 2021

Гръцкият парламент е ратифицирал
споразумението за междусистемната
газова връзка между Гърция и България
Гръцкият
парламент
е
ратифицирал
споразумението за сътрудничество между Гърция
и България по проекта за междусистемната газова
връзка между двете страни, съобщава АНА-МПА.
То е било гласувано като част от проектозакон,
включващ и договора за учредяване на
Източносредиземноморския газов форум (EMGF) международна организация с членове Гърция,

29 имота продава Община В.
Търново
29 общински нежилищни имота са
включени в годишния план за
приватизация на Община В.
Търново за 2021 г. Целта е
преструктуриране на общинската
икономика и освобождаване на
Общината от обекти, които не се
ползват
или
се
използват
недостатъчно
ефективно.
Приватизационният план е одобрен
с решение на Великотърновски
общински съвет. Най-високата
начална цена е в размер на 672 110
лв. и е за поземлен имот в с. Ресен
заедно с построените в него 12
сгради.
Янтра, 03 февруари 2021

“Енерго-Про” изгради четири
соларни парка на свой клиент

За по-малко от година Евгени
Филипов, собственик на група
фирми
в
Добрич,
стана
притежател
на
четири
фотоволтаични
централи,
изградени с подкрепата от
“Енерго-Про Енергийни услуги”.
Съоръженията са с инсталирана
мощност
от
близо
30
киловатпика
всяко,
което
гарантира по 40 000 мегаватчаса
добив
на
електроенергия
годишно.
24 часа, 03 февруари 2021

Haй-гoлeмият
тъpгoвeц
нa
cпopтни cтoĸи нa дpeбнo в cвeтa
Decathlon oтĸpивa нoв мaгaзин в
Coфия, нo тoзи път в цeнтъpa нa
гpaдa. Paзпoлoжeн в нeпocpeдcтвeнa
близocт дo плoщaд „Cлaвeйĸoв“, тoй
e тpeтият oбeĸт в cтoлицaтa и oбщo
дeвeти в Бългapия. Decathlon oщe
пpeди гoдини peши дa пpeминe ĸъм
нoвa cтpaтeгия и дa ce нacoчи ĸъм нe
тoлĸoвa гoлeми мaгaзини.
economic.bg, 29 януари 2021
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Кипър, Египет, Израел, Италия, Йордания и Палестина. "За" проектозакона са гласували
депутатите от управляващата партия Нова демокрация, основната опозиционна формация
СИРИЗА и Движение за промяна. Против споразумението са гласували от Гръцката
комунистическа партия и партия МеРА25 на бившия финансов министър Янис Варуфакис.
Припомняме, че през юли миналата година българското Народно събрание одобри
законопроекта за ратификация на Междуправителственото споразумение между Република
България и Република Гърция относно проекта за изграждане на междусистемната газова
връзка Гърция България (газопроводът IGB).
Банкеръ, 28 януари 2021

Правителството дава 100 млн. лева за модернизиране на "Граф
Игнатиево" заради F-16
Правителството отпусна до 100 млн. лева допълнителни разходи на Министерството на
отбраната, с които трябва да се модернизира авиобазата "Граф Игнатиево", за да може да
приеме новите изтребители F-16 Block 70, които страната ни закупи от САЩ и "Локхийд
Мартин" за над 2 млрд. лева. Очаква се машините да пристигнат през 2024 година, като
дотогава базата трябва да е готова. Средствата за ремонта ѝ се плащат от България и не са
включени в договора със САЩ. Очаква се в базата да бъдат инвестирани общо 300 млн.
лева. Правителството е решило да закупи от САЩ наземни терминали от
мултифункционална система за обмен на информация (MIDS) за българските
Военновъздушни сили. За да влезе в сила договорът, трябва да бъде ратифициран от
парламента.
mediapool.bg, 28 януари 2021
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АНАЛИЗИ

Подводните камъни пред големия потенциал на Северна България
А за големите пътища в региона ще трябва да се почака още поне 6 – 7 години
Потенциалът на Северна България е голям, но е далеч от стопанската конюнктура на
региона в момента. Застаряващото население, миграцията от малките населени места в тази
част на страната, образователни проблеми и липса на добра инфраструктура задържат
региона под потенциала му и далеч зад южните области на страната. За да се повиши
стандартът на живот на Север обаче, са нужни сериозни инвестиции в свързаност и
образователни реформи, които да излъчват по-квалифицирани кадри.
Морската столица
Варна несъмнено натежава най-много в Северна България, но трудно може да окаже
съществено влияние върху целия регион заради липсата на добра свързаност. Областта
напредва в последните години като голям индустриален и IT център, но не достатъчно за
цялата Северна България, обясни икономистът Петър Ганев по време на анализ, посветен
на икономиката на региона и изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ).
Именно във Варна се наблюдава и най-големия ръст на заетите в ИКТ сектора в последните
шест години, като в северозападния и северния централен регион напредъкът е минимален.
Населението намалява
Изчисления на ИПИ показват, че за последните десет години – между двете кризи – броят
на хората в региона се е сринал, като пет области са загубили почти 1/5 от населението си
за периода. Следователно много би било трудно да се увеличава делът на заетите лица от
региона в националната икономика, при положение че населението намалява с подобни
темпове, обясни икономистът Адриан Николов. Статистиката показва, че Видин и Монтана
губят най-много от жителите си през 2019 г. В Северна България единствено Варна през
този период има прираст на населението, но той не е естествен, а механичен.
„Пенчо бре, чети!
Пенчо не чете.“
В настоящата ситуация на пазара на труда най-големи проблеми се очакват в областите с
преобладаващо основно образование. МОН се активизира да задържа учениците в
училищата, но в Добрич, Търговище и Видин се губят огромен брой ученици от
образователната система – между 1/4 и 1/5 от тях. В останалите области действията на МОН
имат ефект и повече ученици остават в системата“, обясни Николов. „Отличник“ по перото
се явява отново Варна, чийто образователен профил всъщност е доста силен, а някои от
университетите там са доста специфични и търсени. Така вместо индустриалният подем,
какъвто бе случаят с Пловдив, едно по-бурно развитие на Варна може да бъде задвижено
именно от образованието и кадрите, които подготвят структурите в него.
За инфраструктура ще се почака
„Докато в Южна България има една добра свързаност между големите центрове, на Север
ситуацията е доста постна“, коментира Мила Чернева, журналист от „Капитал“. Всъщност
в региона са започнати или планирани доста инфраструктурни проекти, но завършването
им няма да бъде готово в близките няколко години. Строежът на магистрала „Хемус“
напредва напоследък, но все пак в момента се работи по около 50 км от над 200
недовършени. Изгражда се и пътят „Видин – Ботевград“, а за „Русе – Велико Търново“
стр. 10 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 05 (443) / 04 февруари 2021

Камара на професионалните оценители

строителните дейности може да започнат скоро. Автомагистрала „Черно море“ – между
Варна и Бургас – пък е в най-начален етап.
Тих бял Дунав се вълнува…
Потенциалът на река Дунав също не е достигнат според икономистите на ИПИ, като вместо
да се мисли как да се пресича и къде да се направят нови мостове, би било по-добре да се
планира самото движение по нея. За да е плавателна и да се използва за корабен транспорт
обаче, за нея трябва да се направят инвестиции, така че това да се поддържа целогодишно.
Приятните изненади
Добра новина в региона през последните години е развитието на Шумен като индустриален
регион, а Велико Търново развива туристическите си възможности. Нови инвестиции се
правят и в Габрово, а анализ на „Капитал“ показва, че топ 3 на компаниите в Северна
България по приходи за 2019 г. всъщност са в Севлиево. Големи предприятия има и в
малките общини като Каспичан и Нови пазар. Добавянето на 2 блока на АЕЦ Козлодуй, за
които премиерът Борисов говори в последните седмици, пък ще изстрелят Враца доста
напред, въпреки че не може да се говори за силна местна икономика, фокусирана само върху
един енергиен комплекс.
economic.bg, 02 февруари 2021
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Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ПАЗАРЪТ НА ИМОТИ И ОЦЕНИТЕЛСКИЯТ БИЗНЕС В УСЛОВИЯТА НА КОРОНА
КРИЗА
КОГА: 18 февруари 2021, 13.00 ч. - 18.00 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО“
КОГА: 15 февруари - 31 март 2021, 18:30 - 21:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „ИКОНОМИСТ“
КОГА: 15 февруари - 15 април 2021, 18:30 - 21:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ
КОГА: 02-08 март 2021, 16:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Online

 ТРЕНИНГ „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ“
КОГА: 17 март 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.
ЕФЕКТИВНИ ОПЕРАТИВКИ“
КОГА: 7 април 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 УЕБИНАР „НОВОСТИ СВЪРЗАНИ С ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ,
ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС“
КОГА: 15 април 2021, 09:00 - 13:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“
КОГА: 10 май 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10
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