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Metropolitan Hotel Sofia се присъедини към бранда
Radisson Individuals, част от Radisson Hotel Group, и
така световният лидер в хотелиерството отново се
завръща
в
българската
столица.
Уникална
индивидуалност и висококачествени услуги - това са
сред важните фактори за сключване на партньорство
между
хотелите
в
различни
държави
и
международната верига. Новият бранд на Radisson
цели да запази отличителните черти на хотелите,
които се присъединяват към него.

Пловдив
170

2020'Q1

Metropolitan Hotel Sofia вече е част от
Radisson Hotel Group

173.04

2020'Q1

Банкеръ, 26 април 2022
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Общото събрание на акционерите на "Монбат" АД е
одобрило предприетите действия за продажбата на
инвестицията в капитала на дъщерното дружество
Monbat Immobilien GmbH, респективно активите,
заведени в баланса му, представляващи терен и сгради
в Шварценау, Австрия, според предоставените
оферти. Заедно с това изпълнителният директор на
компанията майка е упълномощен да проведе
преговори за продажба на потенциалния купувач,
който е направил оферта, и на цена не по-ниска от
предложената от този инвеститор. Представляващият
дъщерното дружество Monbat Immobilien GmbH пък е
упълномощен да преговаря и продаде терени и
прилежащите към тях сгради и обекти в Шварценау,
Австрия на цена не по-ниска от предложената в
офертата цена. От "Монбат" съобщават още, че от
момента на придобиването по същество инвестицията
е третирана като актив за потенциална продажба, като
мениджмънтът на компанията е правил непрекъснати
опити за намирането на купувач. В баланса на Monbat
Immobilien
GmbH
са
включени
активи,
представляващи недвижими имоти - терени, сгради и
съоръжения,
които
нямат
производствено
предназначение.

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

2019'Q4

Акционерите са одобрили продажбата на
дъщерното дружество Monbat Immobilien

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2020 г. шестте града с население над 120 хил.
жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара
Загора
3 От началото на 2017 г. базисна година за ИЦЖ е 2015 г.
4 Не се включват продажби в курортни комплекси
5 Предварителни данни за второ тримесечие 2020 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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ПЧИ: 141.0 млн. EUR, февруари 2022
1000
800
600
400

141.0

200
0
-200

Кредити на нефин. предприятия,
домакинства и НТООД към дек. 2021,
% промяна на годишна база

дек'21

юни'21

септ'21

дек'20

март'21

юни'20

септ'20

16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

дек'19

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България
за първите два месеца на годината достигнаха 408,1
млн. евро, увеличавайки се почти двойно с 205,6 млн.
евро (101,5%) спрямо периода януари-февруари 2021
г., когато бяха 202,5 млн. евро. Това показват
предварителните данни на Българската народна банка
(БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще. В
централната банка изчисляват, че само през февруари
потокът е положителен и възлиза на 141 млн. евро при
положителен поток от 146,6 млн. евро година по-рано,
т.е. наблюдава се лек спад. Дяловият капитал
(преведени/изтеглени парични и апортни вноски на
нерезиденти в/от капитала и резервите на български
дружества, както и постъпления/плащания по сделки с
недвижими имоти в страната) е на плюс със 71,9 млн.

1.80
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Чуждестранните инвестиции в България се
увеличиха двойно през първите два месеца
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investor.bg, 27 април 2022
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Дългът на България за 2021 г. е в размер на 33,277
млрд. лв., или 25,1% от брутния вътрешен продукт
(БВП), което поставя страната ни сред най-малко
задлъжнелите държави в Европейския съюз (ЕС). Това
става ясно от предварителни данни на Националния
статистически институт (НСИ), публикувани днес.
По-интересното обаче е това, че тази сума значително
надвишава заложеното в държавния бюджет за
изминалата година. В обнародвания в Държавен
вестник, брой 104 от декември 2020 г., Закон за
държавния бюджет е записано, че максималният
размер на държавния дълг към края на 2021 г. не може
да надвишава 31,9 млрд. лв. В актуализацията на
бюджета от края на лятото на миналата година сумата
не е коригирана. На първо четене най-логичният извод
е, че управляващите не са спазили най-важния
финансов закон (за което няма никакви санкции така
или иначе, бел. авт.) След по-детайлен анализ на
таблици и методологии обаче става ясно, че
статистическата информация за дейността на
институционален сектор „Държавно управление“,
включително за дълга, дефицита и излишъка, се
изготвя по хармонизирана методология на ЕС, т.е. на
начислена основа. Записаното в Закона за държавния
бюджет обаче е на касова основа, или поне така се
предполага.

27.04.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.83233 BGN
1 GBP = 2.32463 BGN
Икономически показатели
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Държавният дълг на България е сред найниските в ЕС

Безработица: 4.7%, март 2022
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евро за първите два месеца на годината. Той е по-голям със 189 млн. евро от този за януарифевруари 2021 г., който бе отрицателен в размер на 117 млн. евро. Нетният поток от
инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2,6 млн.
евро при положителен нетен поток от 0,5 млн. евро за януари и февруари 2021 г. По
предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните
инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за
финансовия резултат) е положителна и възлиза на 94,3 млн. евро и рязко намалява спрямо
сумата от 409,4 млн. евро за същия период на 2021 г.
investor.bg, 21 април 2022

Няма пари от емигрантите
Българските емигранти почти спряха да изпращат пари на близките си в страната. През
първите два месеца на годината българите в чужбина са изпратили само 24,8 млн. евро,
показват данните на БНБ. Сумата е почти колкото през същия период на предходната
година. Но е осем пъти по-малка спрямо получените от чужбина средства през първите два
месеца на 2020 г., преди пандемията от Covid-19 да обхване света. През януари и февруари
2020 г. изпратените от българите зад граница средства са били 198,2 млн. евро, показват
данните на Централната банка. Оказва се, че парите от емигрантите са намалели със 173
млн. евро, или с 87,5%. Още през есента на 2020 г. светът започна да се възстановява след
ограничителните мерки срещу разпространението на Covid-19, въведени в началото на
пандемията. Година и половина по-късно данните на БНБ показват, че това възстановяване
не е довело до увеличение на парите от родните емигранти. От една страна това се дължи
на факта, че много българи, които работеха в чужбина, се завърнаха и се установиха в
страната. Значителна част от родните емигранти работеха в сектори, които бяха най-силно
засегнати от кризата. Сега те дори да искат, не могат да се върнат на работните си места в
чужбина. Доходите на много българи, които са в чужбина, пък са намалели заради кризата
и това също води до спад на изпращаните от тях пари. Цените в останалите страни по света
също нарастват, необходими са повече средства за издръжка на живота, което намалява
сумите, които емигрантите могат да изпратят на роднините си. През януари изпратените
пари от емигранти са 11,9 млн. евро, а през февруари - 12,9 млн. евро. Сумите са почти
колкото през същите месеци на миналата година. За цялата 2021 г. получените средства от
емигранти са 161,5 млн. евро, показват данните на БНБ. През 2019 г., годината преди
пандемията, получените от емигранти пари бяха значително повече - 1,219 млрд. евро.
Труд, 26 април 2022

Търговският дефицит на България продължава да расте и през февруари
Търговският дефицит на България продължава да расте и през февруари и достига 401,2
млн. евро. Това е с над 238% повече спрямо година по-рано, когато беше 118,5 млн. евро,
показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за платежния баланс.
През миналата година централната банка отчете дефицит в размер на 3,368 млрд. евро,
което е със 73,1% повече в сравнение с 2020 г., когато е бил 1,945 млрд. евро. В БНБ
изчисляват, че през февруари текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на
347,5 млн. евро при излишък от 442,6 млн. евро година по-рано. За първите два месеца на
годината тя е на плюс с 11,1 млн. евро при положително салдо от 422,1 млн. евро в периода
януари-февруари 2021 г. Само за февруари салдото по текущата сметка е на плюс с 212,3
млн. евро при положително салдо от 308,7 млн. евро преди година. За първите два месеца
на годината тя е на отрицателна територия и възлиза на 199,6 млн. евро, като за сравнение
в периода януари-февруари излезе на плюс с 269,5 млн. евро.
investor.bg, 21 април 2022
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Инфлацията в България расте и достига 12.4% през март, при горивата е
43.2%
В първия месец след началото на войната - март, инфлацията в България продължава да
расте и вече достига 12.4% на годишна база. Това става ясно от данните на НСИ. Основната
причина са по-скъпите горива, газ, транспорт и храни. Само за месец потребителските цени
са се увеличили с 2.2% спрямо февруари. Засега инфлацията остава под върховите
стойности от времето на Световната финансова криза през 2008 г., когато в отделни месеци
бяха измерени 14-15% на годишна база. Прогнозите на икономистите обаче са цените да
продължат да растат във всички развити икономики през следващите месеци заради
войната, нарушените вериги на доставки и разхлабената парична политика на големите
централни банки. Инфлацията започна да се катери през есента на 2021 г. заради
възстановяващата се от пандемията икономическа активност и България също не остана
встрани от този процес.
Капитал, 20 април 2022

МВФ понижи значително прогнозата си за икономическия растеж на
България за тази година, но очаква ускорение догодина
Международният валутен фонд (МВФ) преразгледа низходящо прогнозата си за темпа на
нарастване на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на България за 2022 година. Това
сочи най-новият доклад на Фонда "Световни икономически перспективи", публикуван днес
в рамките на провеждащите се пролетни срещи на МВФ и Световната банка. След темп от
4,2 процента през 2021 година, се очаква българската икономика да нарасне с 3,2 процента
през настоящата година. В оценката си от есенните срещи, оповестена на 12 октомври
миналата година, вашингтонската институция залагаше на значително по-висок растеж за
2022 година (4,4 процента). През 2023 година, според МВФ, България ще отчете ускоряване
на темпа до 4,5 процента. В момента Фондът прогнозира за страната ни скок на инфлацията
до 11 процента за 2022 година след 2,8 процента за 2021 година, както и рязко забавяне на
темпа на нарастване на потребителските цени до 3,3 процента през 2023 година.
Безработицата в България ще се понижи до 4,9 процента тази година и до 4,6 процента
догодина след равнище от 5,3 процента за миналата година, сочат още новите
икономически перспективи на МВФ.
БТА, 20 април 2022

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

Предприятие
Сънфудс България ЕООД
ЛН Сълюшънс ООД
Албена АД
Самекс ЕООД
Аладин Фуудс ООД
ЛФС ЕООД
Го Грил ООД
Амрест ЕООД
Хепи Дилайт ЕООД
Бар ЕООД

Населено място
София
София
Оброчище (Дч)
София
София
София
Лясковец
София
Варна
Варна

Общо приходи (хил. лв.)
2019
2020
68 396
53 987
41 023
45 776
113 428
40 040
37 542
31 890
35 623
30 644
21 042
18 347
16 544
13 786
13 657
13 163
12 060
11 780
н.д.
10 795

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Телематик разширява присъствието си на
чуждите пазари след успешни сделки

БФБ-София
Седмичен оборот
11 - 15 април 2022 г.
Пазар

Телематик Интерактив България АД разширява
Оборот (лв.)
присъствието си на чужди пазари посредством
Основен пазар
дъщерната си компания, доставчик на игрално
Premium
528 300.44
съдържание, СиТи Интерактив ЕООД. Това стана
Standard
4 435 368.26
възможно след финализирането на ключови сделки по
АДСИЦ
1 230 518.86
време на най-голямото изложение на игралната
Регулиран пазар 6 302 450.90
индустрия ICE Totally Gaming, което се проведе в
общо
Лондон преди дни. Компанията участва с щанд от 450
кв.м., на който представи иновативни продукти,
BGREIT: 25.03.2022 – 26.04.2022
съобразени с предпочитанията на различни пазари. По
време на изложението бяха сключени сделки с
компании, които са сред лидерите в индустрията. Това
ще позволи да се разшири пазарният дял на СиТи
Интерактив в територии, на които вече оперира, както
и да стъпи в нови региони. Сред значителните сделки е
договорът с Playtech. Компанията е лидер в
разработването на игрален софтуер и е основана през
1999 г. Приходите й за 2021 са 1,205 млрд. евро.
BGBX40: 25.03.2022 – 26.04.2022
Партньорството ще позволи значително увеличаване
на пазарния дял на СиТи Интерактив ЕООД в Латинска
Америка, основно на пазарите Перу, Мексико,
Колумбия. Регионът е сред най-бързоразвиващите се и
предлага
огромни
перспективи.
Постигнатите
договорености за разширяване на сътрудничеството с
Pariplay Ltd ще позволят на СиТи Интерактив ЕООД да
се позиционира още по-стабилно в Източна и
SOFIX: 25.03.2022 – 26.04.2022
Централна Европа. Pariplay е сред най-големите
компании, които през собствена платформа предлагат
онлайн съдържание на водещи провайдъри към
оператори. Компанията има интеграции със стотици
онлайн казино оператори. Сключена беше и сделка с
водещия италиански онлайн оператор Betflag, която
дава възможност на компанията да стъпи стабилно в
страната. Огромният потенциал на италианския пазар,
който има силни традиции в игралната индустрия, е
сред причините да е приоритетен в бизнес плана на компанията за текущата година.
Финализирането на сделката с Admiral Serbia е ключов момент в разширяването на пазарния
дял на компанията в съседната ни държава.
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investor.bg, 27 април 2022

* Информацията и мненията, отразени в материалите, принадлежат изцяло на техните
автори и не представляват официална позиция. Материалите са с аналитичен характер и не
са съвет или препоръка за търговия на финансовите пазари. Историческото представяне не е
гаранция за бъдещи резултати.
стр. 5 от 10
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 17 (506) 28 април 2022

Камара на професионалните оценители

ИНВЕСТИЦИИ

Първа копка на търговски парк за над пет
милиона евро бе направена в Хасково
В Хасково започва изграждането на търговски
комплекс „Ритейл парк Хасково“, ситуиран в
централната част на града. Първата копка направиха
кметът на община Хасково Станислав Дечев и Стоян
Колев, изпълнителен директор на дружеството
инвеститор в проекта – „Тринити кепитъл“ АД.
Търговският парк от ново поколение, който се
очаква да отвори врати до началото на 2023 година,
ще покрива население от над 110 хиляди души и се
утвърждава като дестинация за пазаруване с
регионално значение, бе обявено на откриването.
Заедно със съседните търговски обекти, които
предстои да бъдат изградени през настоящата и
следващата година, ритейл паркът формира
обособена търговска зона с търговска площ от над 14
500 кв. м и 450 паркоместа. Самостоятелно общата
му отдаваема площ възлиза на около 6500 кв. м.
Инвестицията в „Ритейл парк Хасково“ ще
надхвърли пет милиона евро, а за цялата търговска
зона ще бъде над 15 милиона евро. Очаква се да
бъдат разкрити над 150 работни места. В търговския
парк от ново поколение ще се помещават над 12
магазина и търговски обекта на наложени български
и международни търговски вериги. Инвеститор е
„Тринити кепитъл“ АД, компания от областта на
изграждане и управление на търговски центрове в
България.
БТА, 26 април 2022

Българската „Марели“ разширява ударно
производството си край Симитли
Българската компания за производство на
отоплителни
продукти
„Марели
Системс“
разширява присъствието си в България с нов завод
край Симитли. Инвестиция е за малко над 5 млн. лв.
и създава 115 нови работни места. Новата база е с
площ от около 3000 кв. м. С нея компанията ще
разшири производствената си гама в синхрон с
екологичните призиви по цял свят и ще навлезе на
нов пазарен сегмент – производството на
набиращите популярност термопомпи въздух – вода
и на конвектори както за отопление, така и за
охлаждане. Успоредно с това ще бъде увеличен и
капацитетът за производство на камини на пелети.
Целта ни е постоянно да се развиваме с непрекъснато

Българската млада компания
Rush привлече инвестиция от
2.5 млн. eвро
Българското
приложение
Rush,
проследяващо пътя на онлайн
поръчките, затвори инвестиционен
рунд в размер на 2.5 млн. евро.
Голяма част от свежия капитал се
осигурява от фондовете LAUNCHub
Ventures и Eleven Ventures, които
вземат участие в сделката с по 1 млн.
евро. Останалите средства са
осигурени от бизнес ангели. Екипът
на Rush разработва приложение,
което позволява на собствениците на
онлайн магазини,
базирани
в
платформата Shopify, да получават
информация къде се намират
поръчките на техните клиенти,
направени през повече от 600
доставчици. С продукта основателите
Станислав Станков и Кирил Кирилов
целят да осигурят на клиентите
постоянна ангажираност към процеса
на доставка чрез проактивни известия
относно статуса на поръчките им. По
данни на Rush 94% от потребителите
в момента обвиняват търговците на
дребно за лошата доставка, а 74%
смятат, че доставката е "най-важният
фактор" в цялостното пазаруване".
Капитал, 27 април 2022

Kaufland България инвестира 6
милиона лева за модернизация
на магазин във Варна
Kaufland България инвестира 6 млн.
лв. в модернизирането на обекта си
във варненския квартал Трошево. От
стъпването си в морския град
компанията е вложила общо 150 млн.
лв. и е разкрила близо 500 работни
места. Тази локация на Kaufland е
третият магазин на веригата, който
преминава
през
цялостна
модернизация от началото на
годината. Той се отличава с найголямата за страната зона с наематели
в
обектите
на
компанията,
разположена на повече от 1 200 кв. м.
Едно от големите нововъведения в
обновения обект е първият food court
на веригата.
Money.bg, 21 април 2022
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нарастващото търсене на ефективно и екологично отопление“, посочва компанията на своя
уебсайт. В новият завод е предвидена и складова част, в която ще се съхраняват готовите
продукти. За инвестицията си компанията получи сертификат Клас А от министъра на
иновациите и растежа Даниел Лорер. Компанията продава както на българския пазар, така
и в още 17 страни по света. „Марели Системас“ бе и сред спечелилите търга на Столична
община за предоставяне на камини на пелети в районите с по-лошо качество на въздуха в
София.
economic.bg, 26 април 2022

Българската Smart Organic инвестира 2,6 млн. евро в нов завод за
биохрани
Българският производител и дистрибутор на био продукти Smart Organic ще инвестира 5
млн. лв. в изграждането на нов завод за био храни в Божурище, в покрайнините на София.
Инвестицията ще създаде 15 нови работни места в компанията. Миналата година Smart
Organic обяви плановете си за откриване на производствена площ от 12 000 кв.м в
Индустриална зона Божурище. Началото на строителните работи е предвидено за юли 2022
г. В момента компанията произвежда по-голямата част от продуктите си в собствена
фабрика в София, която се простира на повече от 6000 кв.м. Smart Organic заяви по-рано
тази седмица, че консолидираните му приходи от продажби са се увеличили с 10% на
годишна база през първото тримесечие на 2022 г. до 11,85 милиона лева, въпреки че тежките
пазарни условия доведоха до ръст под очакванията. Smart Organic набра около 5,9 милиона
лева при първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса през ноември
2021 г.
SeeNews, 26 април 2022
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АНАЛИЗИ

България може да се справи и без руски газ. Цената обаче ще е по-висока
Страната е почти напълно зависима от руски газ, но може да го замени с внос от
Румъния и Гърция на пазарни цени
Вчера руската държавна компания "Газпром" обяви, че спира доставките на газ за България,
без да посочи конкретни причини за това. "Българската страна е изпълнила изцяло
задълженията си и е извършила всички плащания, изисквани по настоящия договор,
своевременно, стриктно и в съответствие с неговите клаузи", обясниха от "Булгаргаз". Към
11 ч. тази сутрин данните на ENSTO-G все още не показват прекъсване на физическият
поток на входната точка Странджа - Малкочлар при турската граница.
Въпреки че страната е почти изцяло зависима от руския газ, ако се стигне до пълно
прекъсване на доставките, това няма да има критично въздействие върху България, тъй като
отоплителният сезон приключи, а именно топлофикациите са най-големият потребител на
газ у нас. Другите големи консуматори са стъкларските и химическите заводи, които могат
да ползват алтернативни горива като амоняк или да свият временно производството.
Проблем може да се окаже дейността на "Лукойл Нефтохим", който използва газ при
рафинирането на петрола, но количествата в "Чирен" и вносът на азерски газ ще осигурят
дейността му.
На специална пресконференция тази сутрин енергийният министър Александър Николов
обяви, че ограничения на газоподаването няма да има и че държавата е осигурила
алтернативно снабдяване за поне един месец. "Това ще ни даде време заедно с
еврокомисията и партньорските страни да намерим по-устойчиво решение на създалата се
ситуация", каза той.
Вчера беше обявено, че Русия спира доставките и за Полша, като това рефлектира в
последните часове на търговията по газовите борси, където беше отбелязан ръст на цените
с над 10%. Поскъпването продължи и тази сутрин, като нидерландския TTF достигна 114
евро/мВтч. Но също както и при България, доставките за Полша реално продължават след
няколкочасово прекъсване през нощта.
Заявеното спиране на доставките от страна на "Газпром" e свързано с издадения от руския
президент Владимир Путин указ за газа да се плаща в рубли, което обаче е в противоречие
с подписаните дългосрочни договори. Освен това по информация на "Капитал" от няколко
източника, която беше официално потвърдена и от министър Николов, плащането от страна
на "Булгаргаз" към "Газпром" за април е било наредено още в началото на месеца и след
няколкоседмично забавяне е минало успешно в последните дни. Което означава, че
руснаците са предприели този ход по чисто политически причини - да се окаже натиск на
фона на военните действия на Русия в Украйна.
Решението на Русия да спре газа за България разбива на пух и прах и тезата на Бойко
Борисов, че щом газопроводът "Турски поток" минава през страната, имаме гаранции за
сигурност. "Сега сме 100% независими", каза Борисов в началото на 2021 г. след пускането
на тръбата. Всъщност обаче България не може да ползва и една молекула от това, което
"Газпром" транзитира по тази тръба към Сърбия и Унгария. Но при достатъчно политическа
воля от страна на българското правителство можем да спрем потока по газопровода от
Турция към Сърбия в отговор на руските действия.
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Всъщност това не е първият път, когато Русия спира газа за България. На 7 януари 2009 г.
доставките пак бяха спрени напълно след спор между Москва и Киев. Кризата тогава
продължи само пет дни, но горчивият урок за пострадалите насред зимата държави беше
ясен - не може да се разчита на Русия за енергийната сигурност. Това се потвърждава и сега.
Проблемът е, че за всички тези години управлението на ГЕРБ не направи абсолютно нищо,
за да осигури алтернатива на руската зависимост.
Какво ще се прави
Министърът на енергетиката Александър Николов бе категоричен, че място за паника няма.
По думите му газ ще има за всички потребители и не се налагат ограничения поне в
следващите седмици. Ще се търсят дългосрочни решения заедно с ЕК. "Докато съм
министър, няма да позволя България да бъде изнудвана и да става заложник", каза още
Николов.
Ходът на България ще е да засили алтернативните доставки през Гърция (азерски газ и
LNG), а има и опция за внос на определени количества от Румъния.
Реално извън отоплителния сезон потреблението в страната пада наполовина и би могло да
бъде заменено по този начин. Проблем обаче ще бъде запълването на газовото хранилище
"Чирен", което към момента е на рекордно ниско ниво от над 17%. Но това може да се
промени с пускането на газовата връзка с Гърция, което се очаква да стане през лятото. Така
в страната ще могат да постъпват много по-големи количества алтернативен газ и да се
подсигури зимният сезон.
Залогът на Русия
Договорът с "Газпром" принципно изтича на 31 декември 2022 г., но със сегашните
действия на руснаците той на практика може да се смята за прекратен. Същото се отнася и
за отношенията на останалите европейски страни с Русия.
На пръв поглед това изглежда като тежък удар на Путин върху ЕС, но реално може да се
окаже икономическо самоубийство за Москва. Природният газ осигурява огромна част от
приходите на руския бюджет, като само Европа плащаше доскоро по близо 1 млрд. евро на
ден. Без тези средства и с трудностите при планирането на руския петрол, както и с
блокираните резерви Путин може да остане с критично малко ликвидни средства.
Капитал, 27 април 2022

стр. 9 от 10
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 17 (506) 28 април 2022

Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ОБУЧЕНИЕ „ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА“
КОГА: 03-17 май 2022, 18:30 - 21:00 ч.
КЪДЕ: Online

 КУРС „БЮДЖЕТИРАНЕ. БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ И
ПЛАНИРАНЕ“
КОГА: 27 май 2022, 09:30 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София

 СЕМИНАР „БИЗНЕС РАСТЕЖ – КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ“
КОГА: 15 - 16 юни, 09:00 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Интерпред - СТЦ София, София

 СЕМИНАР „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ – ЕФЕКТИВНИ
ТЕХНИКИ И КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИИ ЗА „КЛАСИЧЕСКИТЕ“ ПРОДАЖБИ“
КОГА: 30 юни 2022, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92
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