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В разгара на раздора Пеевски - Василев "Булгартабак
холдинг" отново е препродаден. Стъпката е превантивна
само и само собственикът да запази правото си на глас в
общото събрание, след като Комисията за финансов
надзор вече два месеца търси отговори на редица въпроси
около холдинга, пише "Капитал Daily" в днешния си брой.
Справка на изданието в австрийския търговски регистър
показва, че от 26 юни 2014 г. мажоритарният пакет в
компанията вече е поделен поравно между две офшорни
дружества - Livero Establishment е прехвърлило
половината от BT Invest на Woodford Establishment. И
двете са регистрирани в Лихтенщайн. Двете офшорки си
поделят всяка по малко под 40% контрол над холдинга.
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Производителят на акумулаторни батерии "Монбат"
обмисля да продаде завода си за рециклиране в Сърбия,
съобщи председателя на Съвета на директорите на
дружеството Атанас Бобоков пред акционери по време на
общо събрание, проведено в понеделник, 30 юни. Бобоков
е обяснил, че в момента фабриката не работи заради липса
на суровина, а също и заради оказвания политически и
конкурентен натиск. Акционерите са били запознати и с
опасността от неизпълнение на заложените цели в бизнес
плана, които могат да се материализират ако цената на
оловото се запази на сегашните си ниски нива, става ясно
от протокола от общото събрание. Заводът на "Монбат" в
Сърбия бе открит през 2010 година, като инвестицията в
него възлизаше на 12 млн. евро. Плановете бяха във
фабриката да се преработват годишно 15 - 16 хил. тона
олово и оловни сплави, които в последствие да се
реализират на европейския пазар. Рециклиращата
мощност бе стратегическа за групата, тъй като оловото е
основна суровина за производството на акумулаторни
батерии и ценовите движения на международните пазари
оказват влияние върху рентабилността на "Монбат".

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q1’2009 – Q1’2014),
лв./кв.м
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"Монбат" може да продаде завода си в
Сърбия

Източник: НСИ
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Изданието припомня коментар на директор на Корпоративна търговска банка от средата на
месеца, според когото контролът над дружеството е на депутата от ДПС Делян Пеевски. Сделката
е станала светкавично - още на същия ден, когато Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) я
разрешава и едва девет, след като на 17 юни е представено искане за одобрението й.
Дневник, 1 юли 2014

Делойт, Ърнст и Янг и Афа проверяват КТБ
Проверката на активите, пасивите, кредитния и инвестиционния портфейл на Корпоративна
търговска банка АД и на "Креди Агрикол - България" ЕАД започна вчера. В КТБ проверката се
извършва съвместно от одиторските компании "Делойт Одит" ООД, "Ърнст и Янг" ООД и "Афа"
ООД, докато в "Креди Агрикол - България" работи само "Афа" ООД. Проверката ще завърши в
рамките на десет работни дни, както беше съобщено още на 22 юни 2014 г., заявяват от
Централната банка. Междувременно с цел ускоряване и оптимизиране на работата УС на БНБ
извърши ротация на квесторите. Станислав Лютов и Елена Костадинчева, досега квестори на
"Креди Агрикол - България", са назначени за квестори на "Корпоративна търговска банка" АД.
Христина Стамова, досега квестор на КТБ, е назначена за квестор на "Креди Агрикол - България",
като ще работи заедно с Божидар Аршинков, който междувременно е заменил Славяна ДанаиловаВелева. Промяната цели големината на екипите на квесторите да съответства на обема на работата
с оглед на различната големина на двете дружества от групата КТБ, посочват от БНБ.
Стандарт, 26 юни 2014

„Шератон София Хотел Балкан“ с ново име - Luxury Hotel Collection
„Шератон София Хотел Балкан“ официално обяви днес присъединяването си към първокласната
марка на една от най-големите хотелски компании в света Starwood – Luxury Collection Hotels &
Resorts. Официално новото име на хотела вече е „София Хотел Балкан“ - Luxury Hotel Collection.
„През декември миналата година подновихме договора си със Starwood Hotels & Resort, а през
януари 2014 г. той влезе в сила“, каза генералният директор на хотела Атанасиос Пантазис. Срокът
на новия договор е десет години, уточни той. За другата година се предвижда модернизация на
интериора на хотела, каза още Пантазис. „София Хотел Балкан“ посреща гости от 1956 г. Той
разполага със 184 стаи за гости и апартаменти със съвременни удобства. Хотелът съдържа и три
бални зали – Роял, Сердика и Средец. Хотелът предлага още фитнес център, ВИП салон и
просторни конферентни зали. Сградата е и една от архитектурните забележителности в София,
отбеляза Пантазис. Към луксозната колекция на Starwood спадат над 75 хотела и курорти в над 30
страни в света.
Инвестор.бг, 2 юли 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Дупката в бюджета набъбна до 888 млн.
888,6 млн. лв. е бюджетният дефицит за първите пет
месеца на годината при положение, че за същия период на
2013 г. имаше излишък от 45,5 млн. лв., обявиха от МФ.
Фискалният резерв към 31 май е 5,8 млрд. лв. - 4,9 млрд.
лв. депозити в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от
фондовете на ЕС. Приходите в бюджета до края на май са
11,77 млрд. лв. (37,9% от плана за 2014 г.). Спрямо същия
период на 2013 г. приходите са с 26,3 млн. лв. по-малко,
което се дължи на приходите от дивиденти на държавни
дружества, посочват от МФ. Приходите от дивиденти към
31 май 2014 г. са 4,9 млн. лв., при 198,7 млн. лв. за същия
период на 2013 г. За 2014 г. дивидентите се очакват през
следващите месеци. Данъчните приходи нарастват с 246,4
млн. лв. до 9,435 млрд. лв. (38,8% от годишния план).

02.07.2014
EUR/BGN
1.95583
USD/BGN
1.42886
GBP/BGN
2.45061
Икономически показатели
USD/BGN
1.55
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Централен курс на БНБ

ОЛП: 0.03% от 01.07.2014
0.06%

Стандарт, 02 юли 2014
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Цените в промишлеността нарастват
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Цените в промишлеността нарастват с 0,3% през май
спрямо предходния месец, по данни на НСИ. По-високи
цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2,1%,
и в преработващата промишленост - с 0,3%, докато при
производството и доставките на ток, парно и газ е
отчетено намаление - с 0,1%. Спрямо същия месец на
миналата година цените на производителите в
промишлеността са по-ниски с 0,9%. В добивната
промишленост цените падат за година с 10,8%. В
преработващата промишленост спадът на цените на
годишна база е с 0,2%.
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Стандарт, 01 юли 2014

БНБ понижи основния лихвен процент
Българската народна банка обяви, че намалява основния
лихвен процент от 0,05 на 0,03. Управителният съвет на
Централната банка взе решение да намали лихвените
проценти по депозити на "Корпоративна търговска банка"
до средния им пазарен размер за банковата система,
изчислен според лихвената статистика на БНБ за размера
на лихвените проценти по депозитите към месец май тази
година, припомниха институцията. Същото решение се
прилага и по отношение на дъщерното дружество "Креди
Агрикол България", като изпълнението му се възлага на
квесторите на банката, съобщиха от БНБ. Средният
лихвен процент за банковата система по срочните влогове
на гражданите в левове през месец май е бил 3.59 на 100, а
за депозитите в евро - 3.44 на 100, според БНБ.

Лоши и преструктурирани кредити
към март 2014
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Безработица: 11.2% през май 2014
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Дарик радио, 01 юли 2014
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Фискалният резерв е бил 5,8 млрд. лв. към края на май
Фискалният резерв към 31 май 2014 г. е бил 5,8 млрд. лв, оставайки без изменение спрямо
отчетеното година по-рано, съобщава Министерството на финансите (МФ). Резервът се е
формирал от 4,9 млрд. лв депозити в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв вземания от фондовете на
Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Постъпилите приходи и помощи по
консолидираната фискална програма за отчетния период са били в размер на 11 776,1 млн. лв, или
37,9% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на миналата година, приходите по
КФП са били с 26,3 млн. лв по-малко към края на май. Постъпленията от дивидент за държавата
към 31 май 2014 г. са били в размер на 4,9 млн. лв, докато за същия период на предходната година
постъпленията от дивиденти са били 198,7 млн. лв.
Investor.bg, 01 юли 2014

1 млрд. евро са били чуждестранните инвестиции през 2013 г.
Общият размер на преките чуждестранни инвестиции в България за 2013 г. възлиза на 1, 092 млрд.
евро, показват данните на БНБ. От тях 1 млрд. са били под формата на дялов капитал, а 149 млн.
евро са били реинвестирана печалба. През периода най-много средства в дейности в нашата страна
са били вложени от холандски компании. Инвестираните от тях пари възлизат на 815 млн. евро.
След тях се нареждат Германия с вложени 135 млн. евро и Чехия с 80 млн. евро. Сериозен отлив
на инвестиции пък се наблюдава от страна на великобританските фирми. Техният обем е намалял
с цели 125 млн. евро в сравнение с 2012 г.
econ.bg, 01 юли 2014

Външният дълг се увеличи с €500 млн.
Брутният външен дълг в края на април 2014 г. е 37,841 млрд. евро (92,8% от БВП) и е с 502,5 млн.
евро повече, отколкото в края на 2013 г. Ръстът на дълга до голяма степен е резултат от притока на
преки чужди инвестиции в страната. Брутният външен дълг на държавата е 3,364 млрд. евро, като
нараства с 32,6 млн. евро спрямо края на 2013 г. Заради устойчивия ръст на депозитите външните
задължения на банките намаляват със 77,1 млн. евро, до 5,68 млрд. евро. В края на април
вътрешнофирменото кредитиране от чуждестранни компании е 16,143 млрд. евро или с 270 млн.
евро повече спрямо края на 2013 г.
Стандарт, 25 юни 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи АДСИЦ по Печалба за 2013 г.
No_
2012

Предприятие

Град

Печалба (Загуба)
(хил. лв.)
2012
2013

1

Адванс Терафонд АДСИЦ

София

49 199

34 740

2

Агроенерджи инвест АДСИЦ

София

5 976

8 731

3

Недвижими имоти София АДСИЦ

София

-2 015

3 828

4

Агро финанс АДСИЦ

София

11 713

2 853

5

Блек сий инвестмънт АДСИЦ

Пловдив

14

2 353

6
7

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
Пи Ар Си АДСИЦ

София
София

1 773
1 107

1 916
1 768

8

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ

София

-205

1 701

9

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

София

1 719

1 685

10

Ексклузив Пропърти АДСИЦ

София

-32

1 267

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Един поглед върху представянето на водещите борсови
индекси в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ)
през юни е достатъчен, за да се види, че родният капиталов
пазар претърпя наистина тежък месец. SOFIX потъна с
8,89% през шестия месец и затвори при 551,41 пункта на
30 юни – резултат, който постави основния бенчмарк на
Българската фондова борса на дъното на своеобразната
класация, изготвяна от Investor.bg. Добрите новини са, че
по покачване от началото на годината SOFIX e пети и че
юни е бил труден и за капиталовите пазари на Македония,
Сърбия и Унгария. Факт е, че 9 от общо 19-те индекса,
чието представяне Investor.bg следи, са изпратили юни с
понижения. Като се има предвид, че украинският PFTS,
който през май поведе пазарите в ЦИЕ по ръст през май, е
на практика без изменение през юни (покачване с
минималните 0,05%), резултатът между печеливши и
губещи е изравнен. Пред SOFIX в дъното на класацията се
озова македонският MBI, който спадна със 7,16% до 1
633,20 пункта, унгарският BUX с понижение от 3,42 на сто
до 18 605,78 пункта и сръбският BELEX. Той записа
понижение от 2,73% до 1 132,44 пункта.
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investor.bg, 2014-07-02

БФБ-София
Седмичен оборот (23-28 юни 2014)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
8 043 301.85
Standard
16 158 684.48
АДСИЦ
1 108 910.90
Общо
26 444 132.37
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Борсата в Казахстан с най-силен ръст в
ЦИЕ през юни, SOFIX е последен

Може ли БФБ и ФНИБ да последват
примера на Феърплей за дивидентите?

SOFIX: 30.05.2014 – 01.07.2014

Феърплей Пропъртис АДСИЦ гласува първата от поредица
600
580
мерки, с които ще може да разпределя дивидент и в
560
бъдеще. Проблемът беше, че поради натрупани загуби
540
520
дружеството нямаше да има такава възможност, тъй като
500
най-общо собственият му капитал (53,9 млн. лв.) бе по480
460
малък от основния (55,8 млн. лв.) към 31 март 2014 г.
Затова компанията първо намали броя на акциите си
(двойно), увеличавайки номиналната стойност до 2 лв.
След това планира да намали номинала отново до 1 лв.,
като с разликата от 1 лв. ще покрие натрупаните загуби и ще премести част от основния капитал в
допълнителен., като в крайна сметка ще може да разпределя дивидент. В ситуация да не могат да
разпределят голям дивидент поради това, че паричните средства са „блокирани“ в основния
капитал, са още две компании на нашия пазар, а именно - БФБ-София АД и Фонд за недвижими
имоти България АДСИЦ. Например БФБ-София има собствен капитал от 11,67 млн. лв. към 31
март 2014 г. и основен капитал от 6,6 млн. лв. Паричните средства са в размер на 8,04 млн. лв., или
по 1,22 лв. на акция (при текуща цена от 3,90 лв. за ценна книга). Въпросните 8,04 млн. лв. обаче
не могат да бъдат разпределени, тъй като са блокирани в основния капитал. Ако акционерите на
БФБ-София решат да разпределят всички парични средства, трябва първо да увеличат
номиналната стойност на акциите до 3 лв., да намалят броят на акциите тройно, след това да
намалят номинала от 3 лв. на 1 лв. и разликата от 2 лв. на акция да отиде в резерви, за да могат да
бъдат разпределени.
30.05
01.06
03.06
05.06
07.06
09.06
11.06
13.06
15.06
17.06
19.06
21.06
23.06
25.06
27.06
29.06
01.07
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Капиталовият пазар издържа теста
Водещият индекс на БФБ – SOFIX, продължи възходящото си движение от вчера и започна новия
месец с повишение. "Капиталовият пазар получи самочувствие от това, че издържа теста на една
много напрегната, на моменти паническа обстановка, свързана с т.нар. „банкова криза“ и това
позволи възхода от последните два дена, който изпрати пазарната активност и цените дори над
тези, които наблюдавахме преди 10 дена – преди разгръщането на поредицата от събития,
свързани с банковата система. Паниката рядко е добър съветник и в този случай това се потвърди.
България сега няма почти нищо общо с България от 1996-1997 година, но явно трябваше да минем
и този тест, за да се убеди обществото в това", коментира Владимир Малчев, инвестиционен
консултант и управител на ИП Бул Тренд Брокеридж.
investor.bg, 2014-07-01

SOFIX с 12% ръст за полугодието въпреки тежкия юни
Месец юни бе доста тежък за родния капиталов пазар и най-вече за 15-те компонента на индекса
SOFIX – акциите на всички компании в състава му поевтиняха. Водещият борсов измерител
потъна с 8,89% през месеца, за да затвори при 551,41 пункта на 30 юни. Заради разпродажбите и
„черните петъци“ на Българска фондова борса (БФБ), предизвикани от паниката в банковия сектор
и правителствената криза, SOFIX за отрицателно време заличи голяма част от спечеленото от
началото на годината. След като първите два месеца на 2014 г. бяха изключително силни за
родния бенчмарк, последваха месеци на консолидация, с което към края на първото полугодие
SOFIX добави само 12,18% към стойността си. Все пак първата половина на 2014 г. SOFIX
изпрати с оптимизъм, затваряйки с ръст от 5,80% на 30 юни. За последно индексът бе над
границата от 600 пункта на 2 юни, като бе и над нея само в четири от дните на месец май. През
юни най-вече банковите акции бяха в полезрението на инвеститорите.
investor.bg, 2014-07-01
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Китайци инвестират в Карлово 20
млн. евро
Китайски консорциум планира да инвестира в
Карлово 20 милиона евро в производството на
пробиотици и синбиотици. Това съобщи за Дарик
председателят на Общинския съвет Стойо
Карагенски. По думите му, преди няколко месеца
представители на консорциума изпробвали в
китайски болници пробиотици, произведени от
частно дружество в България, и отчели много
добри резултати. Затова решили да инвестират в
производството им в Карлово. На 6 юни в София
бе подписан предварителният договор в
присъствието на представители на китайското
посолство в България. Чакаме ги в Карлово този
месец, за да уточним подробностите, допълни
инж. Карагенски. Инвестицията ще се реализира
на терен от 20,4 декара северозападно от града.
Имотът вече е собственост на частното
дружество, което произвежда пробиотици в
заводите си в Разград и Русе.
Дарик радио, 2 юли 2014

“Триза” инвестира 6 млн.
разкрива 30 работни места

и

"Триза" ООД получи сертификат за инвестиция
клас А за изграждането на нов логистичен център
близо до Елин Пелин, съобщиха от Българошвейцарската търговска камара. Размерът на
инвестицията е над 6 млн. лв., като се очаква да
бъдат разкрити 30 работни места. Предвижда се
изграждането
на
сграден
комплекс
с
първоначална застроена площ от 3 хил. кв. м
върху собствен терен от 27 хил. кв. м. Чрез тази
инвестиция компанията предвижда да започне
разширение на пазарите си в страните от Източна
Европа, Русия и бившите съветски републики. С
развитието на този проект в базата край Елин
Пелин е възможно да бъдат извършвани и
отделни производствени дейности в бъдеще, се
посочва в съобщението. Trisa AG е световен
лидер сред производителите на потребителски
стоки в областта на устната хигиена, коса и грижа
за тялото, като продуктите й се продават в над 80
държави.
Стандарт, 1 юли 2014

Скъпи имоти в провинцията
остават без купувачи
Стотина имота с цена над половин
милиона евро стоят непродадени в
големите областни градове в България.
Хората с пари предпочитат да закупят
земя и на нея да построят къща по свой
собствен
вкус.
Това
коментират
специалисти на пазара на недвижими
имоти. Най-много оферти за къщи на
цена над 500 хил. евро са във Варна. За
пет години общият им брой е нараснал
над 2 пъти.
Econ.bg, 1 юли 2014

Превръщат
гетото
във
"Филиповци" в модерен комплекс
Гетото в столичния квартал "Филиповци"
ще се превърне в модерен комплекс до
2020 г. Сегашните постройки ще бъдат
сринати, а на тяхно място ще бъдат
изградени 580 еднофамилни жилища от
социален тип. В тях ще бъдат настанени
близо
3
600
души.
Подробния
устройствен план (ПУП) на местността,
където ще бъде построен новият квартал
вече е готов, информира в. "Преса".
Проектът е изготвен от дирекция
"Архитектура и градоустройство" и е
качен на сайта й, за да бъдат запознати с
него заинтересуваните лица.
Econ.bg, 1 юли 2014

Португалци правят
земята в Пловдив

музей

под

Португалският
екип
"Фора"
е
победителят в международния конкурс за
обновяване на пловдивския площад
"Централен". Това обяви шефът на
общинския съвет под тепетата арх. Илко
Николов, който бе в журито за конкурса.
Предложението на "Фора" предвижда
подземен музей на Античен Филипопол
под пл. "Централен", а покривът му ще е
площадното пространство. На него ще
има специални отвори, през които ще се
слиза до подземния музей.
Стандарт, 1 юли 2014
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Сделките с луксозни имоти масово се финансират с ипотеки
Близо 40 на сто от сделките за луксозни имоти през последните месеци са били финансирани с
ипотечен кредит, защото инвеститорите в такива недвижимости обикновено имат достатъчно
собствени средства. Това каза за „Монитор” Тихомир Тошев, шеф на една от големите
консултантски фирми. Според него общо за пазара делът на покупките на скъпи апартаменти и
къщи със заем е около 10%. Най-често теглените ипотеки са от 30 000 до 35 000 евро. „В големите
градове се купуват основно двустайни, а в малките - тристайни апартаменти”, уточнява Тошев.
„От началото на годината няма големи промени в нагласите на клиентите, но през май има ръст на
ипотеките спрямо април и май миналата година. Тегленето на жилищни кредити се стимулира от
застоя, а в някои райони и лекото покачване на цените на имотите. Отделно банките дават добри
оферти”, поясни консултантът. Изтеглените кредити за рефинансиране на стари заеми са много
малко, едва един от десет се взема с такава цел. Причината е, че хората изчакват 23 юли, когато ще
влезе в сила законът за потребителския кредит и ще отпаднат таксите за предсрочно погасяване и
след това може да се очаква ръст на търсенето, смятат експерти.
Дарик радио, 30 юни 2014

Българо-полски консорциум ще прави идейния проект на тунела под
Шипка
Консорциум "Мости", в който участват: "Мости България" и "Мости Катовице", ще изработи
разширен идеен проект на тунела под Шипка. Днес в Агенция пътна инфраструктура беше
подписан договорът за поръчката на стойност 104 хил. лв. Проектът се финансира от държавния
бюджет и оперативната програма "Транспорт". Срокът за изпълнение е 120 дни. В момента
агенция "Пътна инфраструктура" изпълнява проекта за обход на Габрово, част от който е тунелът,
с обща дължина 23 км. Проектът е разделен на пет етапа, като изпълнението е стигнало до втория.
Тунелът е предвиден за изграждане до 2020 г. Проектът е част от Трансевропейски транспортен
коридор ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис. Основните транспортни
направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград
(Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).
Дневник, 26 юни 2014
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АНАЛИЗИ

Продукцията на родната металургия се реализира основно в чужбина
Продукцията на родната металургия се реализира основно в чужбина, отчете изпълнителният
директор на Българската асоциация на металургичната индустрия Политими Паунова при
представянето днес на анализ за производството на основни метали у нас.
Износът на черни и цветни метали е значително по-голям (79%) от продажбите на вътрешния
пазар (21%), показва анализът.
Основен пазар за българските производители от черната металургия е този на Европейския съюз,
на който се реализира над 60% от произведената продукция. Цветната металургия също е насочена
към този пазар и износът й многократно надвишава вътрешните продажби.
Вносът и износът на металургични продукти през 2013 г. запазват своите стойности на нивото на
предходната година. Отчита се спад в стойностите на износа в черната металургия, но за сметка на
това се отбелязва ръст в цветната металургия.
„Приносът на металургията в общата добавена стойност на преработващата промишленост през
последните години в България има дял между 5 и 9%“, отбеляза Паунова.
Анализът сочи още, че общият брой на металургичните предприятия у нас през 2008 г. е бил 221, а
през 2012 г. е намалял до 166, което представлява спад от над 30%. С приблизително 50% е
намалял и броят на заетите в сектора. През 2008 г. техният брой е бил над 21 хил., а през 2012 г. е
малко над 12 хил.
Причината за намаляване на броя на работещите в отрасъла са направените инвестиции в него,
което доведе до повишаване на изискванията по отношение на знание, квалификация и умение,
коментира Ренета Петрова, зам.-председател на федерация „Металици“ - КНСБ.
Делът на висококвалифицираните работници в този отрасъл е 58%, отбеляза Ренета Петрова, зам.председател на КНСБ. По думите й браншът остава непривлекателен за младите хора, затова
трябва да се предприемат мерки, за да бъдат привлечени те към него. Според нея е нужно и да
бъде вдигната заплатата на работещите в тази сфера.
Анализът за производство на основни метали е изготвен по проект „Възраждането на индустрията
в България“, иницииран от КНСБ и реализиран съвместно с работодателски организации и
представители на научните среди.
Investor.bg, 26 юни 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2014
КОГА: 30.10.2014, 10:00

 ОБУЧЕНИЕ НА CEREAN - CERTIFIED RESIDENTIAL SPECIALIST / CRS СОФИЯ /
КОГА: 31.10. 2014 – 02.11.2014
КЪДЕ: София
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