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„Креди Агрикол България” ЕАД вече официално ще се
казва Търговска банка „Виктория” ЕАД. Промяната на
наименованието на кредитната институция бе вписано в
Търговския регистър на 8 август (петък). Това се случва
близо два месеца, след като Корпоративна търговска
банка АД (КТБ) се сдоби със 100% от акциите с право на
глас от капитала на „Креди Агрикол България” ЕАД и
поставянето им под специален надзор от страна на
Българска народна банка (БНБ). Въпреки смяната на
името и двете банки остават затворени за срока на
особения надзор, който тече от 22 юни и който може да
бъде удължен. Това трябва да бъде ясно до 10 септември.
Промяната все още не е отразена в регистрите на БНБ,
според които двете банки все още притежават лиценз. По
силата на чл. 116, ал. 2, т. 2 от акона за кредитните
институции ТБ „Виктория” ЕАД не може да осъществява
всички дейности, съгласно издадения
лиценз за
извършване на банкова дейност, информират от своя
страна квесторите на банката Христина Стамова и
Божидар Аршинков в съобщение, поместено на сайта на
кредитора. С поставянето на ТБ „Виктория” и на КТБ под
специален надзор бяха отстранени от длъжност членовете
на техните Управителни и Надзорни съвети. Членовете на
УС на ТБ „Виктория” бяха Атанасиос Петропулос,
Лионел Фулон, Георги Дренски и Деляна Пешева, а на НС
– Франсоа Алфред Мари Пиншон, Венсан Жюлита, Жерар
Маршан и Лоран Фромажо.

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q2’2009 – Q2’2014),
лв./кв.м
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Креди Агрикол България вече официално
се казва ТБ Виктория

Investor.bg, 12 август 2014
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Имот от близо 244 дка в район "Кремиковци" в София е
обявен за продажба на търг заради дългове на държавното
предприятие "Главно управление строителство и
възстановяване" (ГУСВ), става ясно от обявление на
частния съдебен изпълнител Мариола Гарибова.
Началната цена за терена и сградите върху него е 18.88
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Дългове изкараха на търг 244 дка имот на
ГУСВ в София

Източник: НСИ
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млн. лв., но от обявлението не става ясно кой е поискал продажбата и чий е дългът. На телефоните
в кантората на Гарибова не вдигаше никой, а от ГУСВ обясниха, че сега няма с кого да говорим,
защото се преместват и най-рано идната седмица бихме получили коментар. В сградата на
държавното дружество на столичния бул. "Цар Борис III" трябва да се настани Софийският
районен съд. Поредното дело Досега са правени множество опити за продажби на имоти на
държавната компания заради дългове, някои от тях успешни, а за други липсват кандидати и
делата продължават. а сегашния търг крайният срок за подаване на оферти е 8 септември. Имотът
в кв. "Челопечене", обявен за продажба от Гарибова, е най-големият на ГУСВ засега. Според
справката делото, по което се иска продажбата, е от 2012 г., но не е ясно защо едва сега е обявен
търгът. Възможно е съдебният изпълнител да е опитал да прибере вземането на кредитора или
кредиторите по други начини – с доброволни покани, запори на банкови сметки, на движимо
имущество.
Капитал, 07 август 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Събудиха инфлацията
По-слабата реколта заради поройните дъждове и
градушки в началото на лятото доведе до повишаване на
цените на основни хранителни стоки. Наред с това от 1
юли цената на тока беше повишена с близо 2% като за
абонатите на различните ЕРП-та в страната увеличението
беше различно. В резултат инфлацията за юли е 0,4%,
сочат данните на Националния статистически институт.
Юли е едва вторият месец от годината, след април, през
който цените вървят нагоре.
атова натрупаната
инфлация за последните 12 месеца, както и от началото на
годината, е минус 1%. От тази отрицателна годишна
инфлация печелят хората със спестявания в банките,
които за 12 месеца реално са спечелили близо 5,5% по
едногодишните си левови депозити. Инфлацията през
юли не се дължи на раздвижване на икономиката и на
повишено потребление от страна на гражданите, а на
административно повишените цени на тока и топлата
вода и на по-слабата реколта в сравнение с други години.
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Стандарт, 13 август 2014
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Безработните са с 54 хил. души по-малко
а шести пореден месец безработицата намалява и в края
на юли е 10,6%. Регистрираните без работа в бюрата по
труда са 347 249 души. От началото на годината броят им
е намалял с 54 000. Намалява и безработицата сред
младежите като регистрираните в бюрата по труда през
юли са 25 900, при 34 400 година по-рано. През юли на
работа са постъпили 16 571 безработни. Работодатели са
заявили 12 740 свободни работни места. Най-много
работници се търсят в преработващата промишленост и
търговията.
Стандарт, 13 август 2014
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Износът за Сингапур скочи с близо 6000%
Износът на България за Сингапур е 538,7 млн. лв. през
първите шест месеца на годината, което е ръст с 5952,8%
спрямо същия период на 2013 г. Сингапур е врата за
българските стоки към Азия, и ръстът на износа означава,
че страната ни пробива на нови пазари. През месец юни
целият износ на страната е 3,68 млрд. лв., което е ръст със
7,1% спрямо същия месец на 2013 г. Като за първи път за
настоящата година износът се увеличава и за страните от
ЕС (+10,5%), и за държавите извън общността (+2%).
Юни е вторият пореден месец на ръст на износа, след
майското увеличение с 5,4%. Но заради сериозния спад
през първите четири месеца на годината общо за
полугодието износът намалява с 3,4% до 20 млрд. лв.
Стандарт, 12 август 2014
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Средната работна заплата е нараснала до 817 лв. за второто тримесечие
на 2014 г.
През второто тримесечие на 2014 г. средната брутна работна заплата е нараснала с 2,6% и е
достигнала размер от 817 лв. за разлика от първото тримесечие на годината. Разгледано подетайлно обаче се наблюдава намаляваща тенденция на стойността на средното трудово
възнаграждение от април до юни. През четвъртия месец на годината то е 834 лв., през май – 816
лв., а през юни – 802 лв. Това показват предварителните данни на Националният статистически
институт (НСИ) за разглеждания период. а разлика от второто тримесечие на 2013 г., през
месеците от април до юни се наблюдава ръст на средната работна заплата в размер на 2,3%.
econ.bg, 11 август 2014

5,6% ръст на строителната продукция за година
Националната статистика отчита 15,6% ръст на строителната продукция през юни спрямо година
по-рано. Това се определя от положителния темп при гражданско/инженерното строителство,
където ръстът е с 14,4%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 1 на сто.
Индексът на строителната продукция през юни остава на почти същото ниво спрямо предходния
месец. Наблюдава се леко увеличение с 0,1%, сочат предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ). На месечна база ръст е регистриран при продукцията от
гражданско/инженерното строителство – с 0,7%, докато при сградното строителство се наблюдава
спад с 0,4%.
econ.bg, 11 август 2014

Промишленото производство намаля с 1.3% през юни
По предварителни данни през юни 2014 г. индексът на промишленото производство намалява с
1.3% в сравнение с май, съобщи Националният статистически институт. Спадът в добивната
промишленост е с 3%, а в преработващата - с 0.5%. В енергетиката е отчетено увеличение с 0.1%.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на
тютюневи изделия - с 14.9%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с
6.9%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 6.6%,
производството на превозни средства, без автомобили - с 5.9%.
Дневник, 11 август 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Търговия на едро с твърди, течни и
газообразни горива и подобни продукти", по Приходи от продажби за 2013 г.
Предприятие

No

Продажби
(хил. лв.)

Град
2012

1

Нафтекс Петрол ЕООД

Ловеч

2

Бент оил АД

3
4

2013

1 352 280

1 058 762

София

568 780

576 470

Булмаркет ДМ ООД

Русе

203 331

320 588

Топливо АД

София

240 499

268 314

5
6

Лукойл-България Бункер ЕООД
Лукойл Ейвиейшън България ЕООД

София
София

500 537
295 372

262 811
260 913

7

Вянд Ойл ООД

Бургас

293 615

192 057

8

Еко Ойл ООД

София

185 129

168 724

9

Зара Е ООД

Стара Загора

162 810

157 515

10

ТиБиЕл ЕООД

Перник

127 399

108 403

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

Корпоративна търговска банка АД (КТБ) не е направила
финалното плащане по деноминираната в долари
облигационна емисия, чийто падеж настъпи на 8 август
(петък).
Случилото
се
увеличава
вероятността
облигационерите да заведат съдебно дело срещу
държавата, споделят пред Ройтерс два анонимни
източника, притежаващи от ценните книжа. Миналия
месец информационната агенция съобщи, че група
облигационери, измежду които американски и европейски
хедж фондове и финансови институции, са сформирали
кредитен комитет и са наели съдебно представителство в
България в случай, че правителството обяви КТБ в
несъстоятелност. „На 8 август, петък, КТБ, която е под
цялостен контрол на Българската народна банка, пропусна
финалното плащане по облигациите си, след като през юли
не направи плащане по купона“, споделят пред Ройтерс
неколцина притежатели на облигации на КТБ. аради
пропуснатото през юли плащане рейтинговата агенция
Moody's свали инвестиционната оценка на облигациите за
150 млн. долара до Са от В3.
Инвестор.БГ, 12 август 2014

БФБ се готви за ново движение. Индикация
за посоката ще ни даде диапазонът 530 –
565 пункта
Явор Спасов, мениджър бизнес развитие в БенчМарк
Финанс АД

БФБ-София
Седмичен оборот 04 -09.08.2014 (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
423 688.34
Standard
794 744.91
АДСИЦ
80 600.46
Общо
2 782 167.23
BGREIT: 11.07.2014 – 12.08.2014
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BGBX40: 11.07.2014 – 12.08.2014
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КТБ официално пропусна
плащане по облигациите си

SOFIX: 11.07.2014 – 12.08.2014
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Търговията на БФБ през последните две седмици съвсем
525
520
притихна. Дневните изтъргувани обеми спаднаха почти до
515
100 хил. лв, а движенията в цените на по-ликвидните
510
компании бяха символични. Индексът SOFIX остана над
годишно изгладената си средна стойност, която беше
тествана веднъж в деня на паниката около ПИБ и втори
път, когато пазарът изтъргува новата порция стрес около
КТБ. Но очевидно в момента пазарът няма енергия за нов рейт и търговията се развива в
непосредствена близост до тази подкрепа. Това положение със сигурност е временно и скоро ще
видим движение на цените. Индикация за посоката ще ни даде диапазонът 530 - 565 пункта.
Възходящо движение над това ниво ще разбуди биковете за ръст към зоната 580 -590 пункта,
която отключи корекцията, започнала в началото на месец юни. Ръст над тази зона ще означава
значително подобрение на пазарния сентимент и наличие на условия за стартиране на следващ
средносрочен възходящ тренд към далечните 900 пункта. Потвърждение за развитието на този
сценарий би бил SOFIX над 620 пункта.
Инвестор.БГ, 12 август 2014
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Акция на седмицата – Албена АД
Лято е и борсата също е на лятна тематика. Минималната продажна цена за акция на Албена АД
ще е 48,94 лв., съобщи продавачът на 7,13% от капитала на дружеството, Община Балчик. На 13
август в София ще бъде презентацията на предлагането, което се очаква в близките седмици. а
продажба ще бъдат предложени 304 570 акции, или 7,13% от капитала на Албена АД. Общата
минимална цена е 14,9 млн. лв. Срокът на продажбата е 45 дни, като ако има непродадени акции,
те ще останат притежание на община Балчик. Началната дата на предлагането ще бъде оповестена
допълнително. Методът на продажба е смесен закрит аукцион, чрез който бяха продадени
дяловете от ЧЕ , ЕВН, Енерго-Про и други дружества. Проспектът за предлагането на акциите от
Албена АД беше потвърден от КФН през миналия месец и вече е обявен на страницата на
общината. Средствата от продажбата ще се използват за подкрепа на общинския бюджет.
Пресконференцията по повод продажбата на акциите ще се проведе на 13 август и ще включва
презентация от посредника Първа финансово-брокерска къща, която е посредник по сделката,
както и дискусия и време за въпроси с изпълнителния директор на Албена АД Красимир Станев.
Инвестор.БГ, 09 август 2014
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ИНВЕСТИЦИИ

Българска
компания
отваря
собствена фабрика в САЩ
Българската компания за текстилни изделия
Аглика ще започне да оперира собствена
фабрика в американския град Ларго, щата
Флорида, пише в. Капитал Daily. Инвестицията
е за 10 млн. долара.
Дружеството е
патентовало технология за брандиране върху
хавлиен плат, която ще е в основата на
производството на дигитално напечатана
текстилна
продукция
зад
Океана.
Американската Aglika LLC ще отвори на 1
септември, а дейността й ще се ръководи от
България. В момента там са командировани
двама инженери. "Единият от собствениците
на "Аглика трейд" - Мая Петкова, също ще
остане там няколко месеца до задвижването на
проекта. Привлекли сме като маркетинг
консултант Дейвид Кампочиано, който доскоро
е работил като вицепрезидент на компанията за
луксозни химикалки и писалки Senator",
посочва маркетинг директорът Елица Петкова
пред изданието.
Фабриката ще е с
производствен капацитет от 60 тона на месец кърпи, одеяла, халати, шалове, столове тип
шезлонг, тениски, суитшърти, възглавници.
"Оставаме единственият в света производител
на дигитално напечатани хавлиени кърпи с
резолюция на фотографска снимка", уточни
Петкова. асега предприятието ще бъде в имот
под наем.
Money.bg, 13 август 2014

Чужд инвеститор хареса летище
Горна Оряховица
Чуждестранен инвеститор проявява сериозен
интерес към международното летище в Горна
Оряховица от края на миналата година, каза по
време на отчета си областният управител на
Велико Търново Георги Рачев. Летищният
оператор, който има базирани самолети на
няколко аеропорта в света, е пожелал
дискретност, но вече е направил няколко
огледа на място. Последното посещение на
изпратени от потенциалния инвеститор
експерти е било на 2 юли. Първоначалните
намерения на евентуалния стопанин били
горнооряховското летище да бъде превърнато в
база, на която да кацат самолети на VIP
личности. След като се убедила в даденостите

Започва строителството на
многофункционалната зала в Гоце
Делчев
В края на седмицата ще започне работата
по
строителството
на
Многофункционалната спортна зала в Гоце
Делчев. В четвъртък – 14 август, фирмата –
изпълнител Консорциум Д Д „ГД СПОРТ
2014“ гр. София, ще стартира строителномонтажните дейности по довършване на
сградата, които трябва да приключат в
рамките на 5 месеца. Финансирането в
размер на 3.5 милиона лева е осигурено от
държавния бюджет чрез публичната
инвестиционна
програма
„Растеж
и
устойчиво развитие на регионите“.
Струма, 13 август 2014

ЧЕЗ: 150 млн. годишно са нужни за
инвестиции
а поддръжка и модернизация на
електроразпределителната
мрежа
на
ападна
България
по
европейските
стандарти трябва всяка година да бъдат
влагани около 150 млн. лв., заявиха от
централата на ЧЕ . От стъпването си в
България досега от компанията са
предлагали
да
бъдат
признавани
инвестиции в размер на 1,177 млрд. лв., но
ДКЕВР одобри едва около 54% от тях.
Водени от желанието си да изпълняваме
задълженията си, ние сме вложили 88 млн.
лв. над признатите инвестиции - общо 728
млн. лв.
Стандарт, 13 август 2014

ДСК Лизинг си върна сградата
След тригодишна битка "ДСК Лизинг" успя
да си върне сградата, която повечето
софиянци знаят като бившия "Детмаг", на
която е законен собственик. Това се случи,
след като на 25 юли частният съдебен
изпълнител
Стоян
Якимов
въведе
дружеството във владение на имота, който
се намира на централната софийска улица
"Съборна". Преди демокрацията това беше
един от най-представителните магазини в
България, където семействата се тълпяха по
празниците, за да купуват подаръци.
Банкеръ, 11 август 2014
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на порта обаче, фирмата разширила плановете си и замисляла мястото да приема пътнически и
карго полети. Летище Горна Оряховица е обявено за транспортен стратегически обект с
постановление на Министерския съвет от 2009 г. Аерогарата е с потенциал за най-голямо карго
летище на Балканите, тъй като има площ от 2115 дка.
Стандарт, 12 август 2014

Отново се търси купувач за "Парк мол Стара Загора"
"Парк мол Стара агора" отново е обявен за продажба, този път с по-ниска цена. На 7 август
частният съдебен изпълнител Кръстьо Ангелов е пуснал отново на търг търговския комплекс, като
наддаването започва от 24.49 млн. лв. без ДДС. Предишният опит беше за 32.6 млн. лв., а
сроковете за подаване на оферти за него бяха много кратки – обявата беше публикувана на 18 юли,
а срокът изтече на 31 юли. От кантората на Ангелов не пожелаха да коментират новия опит за
продажба – на въпроса на "Капитал Daily" дали могат да дадат повече информация обясниха, че
съдебният изпълнител е зает и не може да разговаря с нас. Бързи търгове Сегашният краен срок за
оферти е до 12 часа на 18 август, а два часа по-късно ще бъде обявен купувачът, ако има
кандидати. Опитите за продажба на имота са по искане на Уникредит Булбанк, която е
кредитирала проекта. В началото на тази година банката пое управлението на мола заради
просрочен инвестиционен кредит от 24.43 млн. евро. аемът е от юни 2009 г., изтеглен от
собственика на търговския комплекс - дружеството "Кино Арена 2005" (контролирано от
"Александра груп"), преименувано на "Парк мол Стара агора", което малко преди търга е
сменило и собствеността си.
Капитал, 12 август 2014

Обявиха търг за руините от култовия ресторант "Ропотамо"
Култовият в миналото и неработещ от години ресторант „Ропотамо“ е сред най-атрактивните
публични продажби това лято. Съдебен изпълнител обяви търг за обекта край бул. „Цариградско
шосе“ в София. Началната цена е 963 600 лв. Продава се сграда на три нива с 1681 кв. м разгъната
застроена площ, която включва ресторантски, кухненски блок и административно-битова сграда.
Обект на сделката са и 26,7% от прилежащ терен с обща площ 4887 кв. м. Търгът е заради
необслужван дълг на фирмата собственик „Интернешънъл кепитъл груп“ към Ти Би Ай банк.
Имотът е заложен за 1,75 млн. евро кредит през 2005 г. Има и втора ипотека - за обезпечаване на 3
млн. евро заем, отпуснат от „БМТ прайвит екуити“. „Ропотамо“ за последно е работил в началото
на 90-те години и оттогава се руши. Съгласно протокола за опис от юни т.г. ресторантът е
„частично разрушен“, същото видя екип на „Преса“ вчера. На мястото имаше идея за строителство
на небостъргач с работно име „Ропотамо плаза“.
Преса, 07 август 2014

Отварят отново знаковия хотел на Мишо Бирата в Русе
Русенският хотел „Дунав плаза“ вероятно скоро отново ще отвори врати, съобщи частният
съдебен изпълнител Иван Хаджииванов. Според него, бившата собственост на известния
бизнесмен Михаил Михов, известен като Мишо Бирата, ще бъде преустроен и пуснат отново в
експлоатация от „България лизинг“. До края на август се очаква да започнат и ремонтите по
стария русенски хотел, обясни Хаджииванов, който се занимава с „Дунав плаза“. Сградата на
централния площад на Русе „Свобода“ захлопна врати миналото лято, заради слаба рентабилност
на стария русенски хотел, а и несполучливият опит да бъде продаден. „Дунав плаза“ беше „перла в
короната“ на Михаил Михов. След смъртта му обаче се оказа, че хотелът виси с дългове и заедно с
още 68 имота на Михов, бе обявен за търг на 16 март 2012. Сред качените на сайта за публична
продан на частните съдебни изпълнители имоти беше и продадената наскоро бивша резиденция
„Липник”. Всички те бяха собственост на „Хотел Мениджмънт” АД в Русе и трябваше да бъдат
разпродадени за покриването на дългове от милиони левове към банка ДСК.
Преса, 07 август 2014
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АНАЛИЗИ

Трудни времена за българския туризъм
Неблагоприятните прогнози за резултатите от летния ни туристически сезон се прехвърлят от
настоящия към следващия. Вече не говорим за отлив на туристи и спад на приходи това лято, а
хоризонтът стига Лято 2015. Около това мнение се обединяват експерти в туристическия бранш,
които Investor.bg потърси за коментар след поредицата от неблагоприятни фактори, които
помрачиха високите очаквания за успешен летен сезон.
А причините са ясни - вълната от фалити на руски туроператори, девалвацията на руската валута
заради кризата в Украйна и санкциите срещу Москва, спадът в изходящия туризъм на руски и
украински туристи като цяло. Тези фактори вещаят отсега спад в летния сезон и през 2015 година,
твърдят експертите.
Поредицата от фалити на седем руски туроператора в рамките на месец в разгара на летния сезон,
наводненията и лошите климатични условия у нас наред с политическата и икономическа криза
ще дадат негативен отзвук не само на настоящия, но и на следващия летен сезон. Прогнозата за
Investor.bg е на Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма и на
председателя на Асоциацията на българските туристически оператори и туристически агенти
Байко Байков.
Негативните прогнозни данни за туризма идват от очакванията сривът на руския изходящ туризъм
да продължи заради санкциите срещу страната и обезценяването на рублата. "Виждаме, че
санкциите срещу Москва всеки ден придобиват нови измерения. Очевидно е, че икономическата
ситуация в Русия и Украйна няма да се подобри, а това ще се отрази негативно и на българския
туризъм", каза Байков.
" аради фалита на руските туроператори се очаква да изгубим между 15 и 20 хил. туристи", заяви
той. Ако приемем, че един туристически пакет е около 250 евро, лесно може да се направи сметка
за финансовото изражение на загубите, допълва той.
2015 година е застрашена от намаляване на туристи от основни пазари за България - какъвто е
руският пазар, и според Румен Драганов. По данни на Института за анализи и оценки в туризма
настоящият летен сезон ще приключи със спад на приходите общо от 12% и намаление на руските
туристи с 10 на сто. Той смята, че българският туристически сектор ще продължи да усеща
последиците от фалитите на туроператорите и девалвацията на рублата и през лятото догодина.
Лятото на следващата година се очаква да е тежко и заради обилните валежи този сезон, които са
предпоставка за създаване на негативни нагласи у туристите. "Тази година не усетихме отлив
заради лошото време, защото 2013 г. беше успешна и туристите доволни", коментира експертът.
Тази година по всичко личи, че руските туристи са свили бюджетите си, каза още Драганов. "Те
пазаруват по-малко, заделят за допълнителни услуги и забавления по-малко. а съжаление,
фалитите на руски туроператори ще продължат, а туристите ще стават все по-малко
платежоспособни", допълва експертът. По негови думи това лято за първи път от 20 години по
Черноморието имаме 10-процентови отстъпки в разгара на сезона.
"През Лято 2014 за първи път влизаме в активния сезон със спад на приходите. А това веднага ще
се отрази на фиска, държавната хазна ще получи по-малко от туризъм тази година", каза Румен
Драганов. Той припомни, че летният туризъм осигурява над 70% от приходите в сектора, които
надхвърлят 3 млрд. лева годишно.
По негови оценки преминаваме през труден туристически сезон, въпреки че броят на туристите се
очаква да е с 2% по-висок.
Investor.bg, 13 август 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 HARMO 16
КОГА: 8-11.09.2014
КЪДЕ: Riviera Holiday Club, Златни пясъци

 ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ
ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ

В

СОЦИАЛНОТО,

ЗДРАВНОТО,

КОГА: 20-21.09.2014
КЪДЕ: о-в Санторини, Гърция

 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КОГА: 25-27.09.2014
КЪДЕ: ИНТЕРПРЕД СТЦ, София

 EXPO REAL 2014 - 17-ТО МЕЖДУНАРОДНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА
НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
КОГА: 6-8.10.2014
КЪДЕ: Мюнхен, Германия

 SOFIA ARCHITECTURE WEEK 2014 АРХИТЕКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА SOFIA

МЕЖДУНАРОДЕН

ФЕСТИВАЛ

КОГА: 10-19.10.2014
КЪДЕ: София

 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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