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Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
сключи договор с „MTBS – Инфра Кеър“ ДЗЗД за
разработване на концепция за развитие на българските
пристанища за обществен транспорт с национално
значение на база на очакваните товаропотоци. Договорът
е на стойност 880 124 лева, a средствата са в рамките на
проекта „Техническа помощ за развитие на българските
пристанища”, финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа
помощ”
на
Оперативна
програма
„Транспорт”. Задачата на избрания с открита процедура
по реда на ЗОП изпълнител обхваща разработването на
анализ на състоянието и тенденциите в международните
превози на пътници и товари като част от пристанищната
дейност, изготвяне на перспективна прогноза за
динамиката на товарооборота, за търсенето и
предлагането на пазара на пристанищни услуги, както и
анализ на стратегическите фактори, оказващи въздействие
върху сектора. Изпълнителят по договора ще трябва да
анализира бъдещите възможности за финансиране на
дейности за развитие на пристанищата и технологиите за
обработка на товарите с оглед ролята и мястото на
българските пристанища за обществен транспорт в
общоевропейските транспортни коридори. Концепцията
трябва да интегрира различните политики, свързани с
устойчивото развитие на водния транспорт и да бъде
основа за формиране на визия за развитието на
пристанищния сектор в България.

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q2’2009 – Q2’2014),
лв./кв.м

IV'2009

Разработват концепция за развитие на
българските пристанища

Класа, 27 август 2014
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"Трейс Груп Холд" АД стана собственик на голямо
строително предприятие в Сърбия. Дружеството се
намира в Ниш и е структуроопределящо за източната част
на страната. Стойността на сделката е приблизително 5
млн. евро. Активите му включват кариера за инертни
материали, три асфалтови бази, над 100 строителни
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Трейс купи строително предприятие в
Сърбия
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машини, транспортна техника, други производствени бази и офиси, съобщават от компанията.
"Трейс Груп Холд" АД е на сръбския пазар вече 5 години. В момента изгражда над 48 км. нови
шосета, като близо 30 км от тях са магистрални отсечки, на обща стойност над 95 млн. евро.
Стандарт, 25 август 2014

БЕХ дал 1,5 млрд. лв. на дъщерни дружества
Близо 1,5 млрд. лева е дал Българският енергиен холдинг на свои дъщерни дружества, сочи
междинният отчет на холдинга за първото полугодие. Най-голям е размерът на заема за НЕК - 1,2
млрд. лева. Те са натрупани по общо 7 договора между двете страни. В отчета си енергийният
холдинг съобщава още за рязък спад на приходите - от 245 млн. лева за първите шест месеца на
2013 година до едва 34 млн. лева за същия период на тази година. От компанията обясняват, че
намалението е причинено от свитите приходи от дивиденти на дъщерните компании. Общият дълг
на БЕХ вече надхвърля 3,5 млрд. лева. БЕХ има да получава и 319 млн. лева от общинското
дружество "Топлофикация - София". От столичното дружество обясняват, че една от причините за
това е системата на плащанията. От "Топлофикация - София" трябва да предплатят количествата
природен газ, който ще използват, а от своя страна клиентите на дружеството плащат за
потребената топлинна енергия със закъснение.
Стандарт, 25 август 2014

Промени в капитала на държавни енергийни дружества
На 18 август е подадено заявление за повишаване на капитала на АЕЦ "Козлодуй" чрез емитиране
на обикновени поименни акции. Документите все още се обработват и когато бъдат вписани,
капиталът на ядрената ни централа ще бъде увеличен от 153,8 млн. лева на 165,6 млн. лева. В
Търговския регистър има подадени заявления за промяна на уставния капитал още и на ТЕЦ
"Марица-изток 2" и на "Булгаргаз". Поискано е увеличение на капитала на топлоцентралата до
40,1 млн. лева спрямо сегашните 38,5 млн. лева. За "Булгаргаз" ситуацията е друга - там искането е
за намаляването на уставния капитал. Според внесеното на 15 август заявление капиталът на
газовата компания трябва да стане 206,2 млн. лева спрямо сегашните 257,7 млн. лева.
Документацията и по този случай още се обработва.
Дума, 22 август 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Върнаха 369 млн. в банките през юли
369 млн. лева се върнаха в банките само за месец. Това са
част от изтеглените 1,043 млрд. по време на кризата с две
банки през юни. През юли обаче част от парите отново са
внесени по сметки, макар и в други трезори. Това сочи
статистиката на БНБ. По-голямо доверие към банковата
ни система са показали от бизнеса - фирмите са върнали
общо 245 млн. лв., а домакинствата два пъти по-малко 124 млн. Все още обаче извън банковата система остават
674 млн., част от които може да са инвестирани, надяват
се финансови анализатори. Данните на статистиката
показват, че през юли инфлацията за първи път се събуди
от месеци насам. Макар и скокът на цените да е едва
0,4%, той показва увеличено потребление. На годишна
база обаче се отчита дефлация от 1%. Депозитите в
банковата система продължават да растат, макар и с
малко. Те са с 0,65% повече пред юли, отколкото през
юни. Спестяванията на домакинствата са нараснали със
124 млн. лв. през юли спрямо предходния месец, когато
бяха изтеглени 478 млн. лв., и достигат 38.708 млрд. лв.
Стандарт, 26 август 2014
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43.8% спад на оборота във
транспорт през второ тримесечие

водния

През второто тримесечие на 2014 г. общият индекс на
оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”,
изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.7%
спрямо предходното тримесечие, сочат предварителни
данни на НСИ. Най-висок ръст е регистриран при
„Складиране и обработка на товари, спомагателни
дейности в транспорта“ - с 4.6%. Намаление се наблюдава
при дейностите „Воден транспорт” и „Пощенски и
куриерски услуги”, съответно с 5.4 и 0.3%. Най-голям
спад е регистриран при дейностите „Производство на
филми и телевизионни предавания, звукозаписване и
издаване на музика” - с 3.6%, и „Далекосъобщения“ - с
2.4%. Увеличение се наблюдава при „Информационни
услуги” и „Издателска дейност”, съответно с 4.1 и 0.6%.
При Други бизнес услуги най-висок ръст през второто
тримесечие на 2014 г. спрямо предходното тримесечие е
регистриран в „Дейности по разследване и охрана” и
„Дейности по почистване”, съответно със 7.1 и 6.8%. Найголямо намаление спрямо първото тримесечие на 2014 г.
се наблюдава при „Други професионални дейности” - с
6.2%, и „Рекламна дейност и проучване на пазари” - с
6.1%.

ПЧИ: 91.7 млн. EUR през юни 2014
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Безработица: 10.6% през юли 2014
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По-ниски доходи от депозити
Лихвите по депозитите може да намалеят още през третото и четвъртото тримесечие на годината,
сочи анализът на БНБ. Причината е в очакванията прирастът на привлечените в трезорите
средства да продължи да надвишава търсенето на кредити. Прогнозата за оскъпяването на заемите
е то да се колебае около достигнатите нива. От второто тримесечие на 2014 г. се очаква
продължаващото възстановяване на икономиките на основните търговски партньори на България
и свързаното с него нарастване на външното търсене да окажат положително влияние върху
растежа на износа на стоки и услуги и икономическата активност у нас, коментират още от БНБ. В
резултат на това нетният износ се очаква да има положителен принос за верижния растеж на
брутния вътрешен продукт на страната. През третото и четвъртото тримесечие на 2014 г. очакваме
вътрешното търсене да се задържи на ниво близо до достигнатото през първата половина на
годината, се казва още в анализа на БНБ.
Стандарт, 21 август 2014

Държавният бюджет с 1 млрд. лева дупка
Повече от 1 милиард лева е дефицитът в държавния бюджет. Това показва анализа за финансовото
състояние на страната ни към края на месец юли, направен от служебното правителството.
Доказателство за по-лошите финансови цифри е дефицитът по фискалната програма на страната
ни, който е в размер на 1, 147 млрд. лева или 1,4% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на
страната ни. При написването на бюджета обаче за цялата година е планиран дефицит в размер на
1, 472 млрд. лева, обясни финансовият министър Румен Порожанов. При това положение "ние
трудно ще избягаме от актуализация на бюджета", призна Порожанов и обяви, че служебният
кабинет ще предостави план за актуализация на следващото Народно събрание. Отчетът показва
16.8 млрд. лева приходи и почти 18 млрд. лева разходи. Това, което притеснява новите
управляващи е, че предишните управляващи са виждали проблемите, но не са положили усилия да
харчат по-малко, за да може тази дупка да не се превръща в кратер. Актуализацията на бюджета
няма да ни се размине. Дефицитът няма да е под 2%, както планираха предишните управляващи.
Ще ни се наложи да влезем и в обяснителен режим с Еврокомисията. Надеждата е да не трябва да
бъдем глобявани, ако дефицитът надскочи забранените от Брюксел 3%.
Стандарт, 21 август 2014

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

No

Град

Печалба (хил. лв.)
2012
2013

1

ТиБиЕл ЕООД

Перник

16 318

7 056

2

Лукойл Ейвиейшън България ЕООД

София

7 055

5 087

3

Булмаркет ДМ ООД

Русе

78

4 678

4
5

Бент оил АД
Газтрейд АД

София
София

2 365
15 329

2 623
1 030

6

Ритъм 4 ТБ ООД

Стара Загора

-669

239

7

Агрохимстандарт Динев ООД

Стара Загора

80

196

8

Еко Ойл ООД

София

628

124

9

Евгений Ойл ЕООД

Пловдив

67

92

10

Зара Е ООД

Стара Загора

192

54

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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BGREIT: 25.07.2014 – 26.08.2014
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Водещият индекс на БФБ – SOFIX, се понижи с 0,6% в
първата сесия за седмицата до ниво от 550,63 пункта при
оборот от 163 хил. лв. От началото на годината индексът е
нараснал с 12%. Индексът на най-ликвидните компании
BGBX40
прибави
0,01%
до
108,14
пункта,
равнопретегленият BGTR30 отстъпи с 0,2% до 416,40
пункта, а индексът на дружествата със специална
инвестиционна цел BGREIT напредна с 0,9% до 97,45
пункта. „Началото на последната августовска седмица
очаквано бе слабо за БФБ. Дневният оборот на
регулирания пазар бе малко под 400 хил. лв., като
основната част от него бе съсредоточена по позициите на
Биовет, Адванс Терафонд АДСИЦ и Албена. Днес бе
първия ден на търговия с акциите на ЧЕЗ Разпределение
АД след сплита им, като търговията се активизира в
последния час на борсовата сесия", коментира Даниел
Димитров, портфолио мениджър в Реал Финанс Асет
Мениджмънт. "Същевременно водещите европейски
индекси отчетоха значителен ръст, след като президентът
на Европейската централна банка Марио Драги намекна, че
институцията ще прибегне до допълнителни стимулиращи
действия. Българският фондов пазар обаче остава в страни
от тези настроения. Търговията през следващите дни ще
бъдат белязана от излизащите консолидирани отчети за
първото полугодие. Малко вероятно е да станем свидетели
на сериозни изненади, които да предизвикат масирани
продажби или покупки, като очаквам инвеститорите да
останат встрани от пазара и през първите седмици на
септември“, заяви анализаторът.

БФБ-София
Седмичен оборот 18-23.08.2014 (лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
834 372.54
Standard
1 165 608.59
АДСИЦ
157 345.88
Общо
3 928 984.04

BGBX40: 25.07.2014 – 26.08.2014
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Слабо начало за последната августовска
седмица на БФБ

SOFIX: 25.07.2014 – 26.08.2014
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Инвестор.БГ, 25 август 2014
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Община Балчик успя да продаде 304 534
акции от Албена АД

Само за три работни дни Община Балчик успя да продаде
304 534 акции от Албена АД. Така общата набрана сума от общината до момента е 15.85 млн. лв.
Непродадени към момента са 36 акции, които ще се предложат в утрешния ден. Продадените над
7% от капитала на туристическото дружество са успех за българския капиталов пазар, тъй като
ликвидността му през последните месеци падна до критични нива. Сделки в трите дни на
предлагането до момента бяха сключени на цени от 50.18 до 54.80 лв. за брой.
profit.bg, 21 август 2014
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ИНВЕСТИЦИИ

"Био
фреш"
строи
предприятие за 8.5 млн. лв.

ново

Козметичната компания "Био фреш" ще
открие през октомври изцяло нов завод,
финансиран по програма JEREMIE, каза Спас
Георгиев, съдружник и един от управителите
на дружеството. Новото предприятие ще се
намира до Пловдив, в индустриалната зона
"Марица", където вече тече строителството на
първия етап. То трябва да приключи до
октомври и тогава да бъде отворен
роботизиран склад и цех за производство на
бяла козметика, обясни Георгиев. Бялата
козметика – тоалетни млека, кремове,
лосиони, е най-продаваната за "Био фреш".
Цялата нова инвестиция е за 8.5 млн. лв., като
предприятието ще е разположено върху 20
дка. След първия етап трябва да бъдат
застроени 6 хил. кв.м, а още 3 хил. ще се
доизградят на втория. С новия завод
капацитетът за производство на "Био фреш"
трябва да нарасне двойно, каза Георгиев.
Финансирането
на
половината
от
инвестицията е по инициативата JEREMIE,
която е съвместен проект на Европейския
инвестиционен фонд, съфинансирана от
националния бюджет.
Капитал, 27 август 2014

Руснаците се отказват от БГ
имоти
Турция и Гърция са на път да изместят
България като топдестинация за покупка на
имоти от рускоговорещи клиенти. Вълната от
братушки, които са си купили жилище у
комшиите, нараства правопропорционално на
спада й у нас. Към двете държави се насочват
предимно по-малко заможните руснаци, които
в момента са и основната клиентела по нашето
море. Това показват наблюденията на
брокерите, които работят с ваканционни
имоти. "Позициите на България като водещ
пазар за ваканционни имоти в Русия
постепенно се измества бавно в посока на
Крим, Турция, Гърция и други екзотични
дестинации предимно в Азия - Дубай, ОАЕ",
казва Чавдар Караджов, управител на "Первая
линия недвижимость" и член на управителния
съвет на "Сдружение брокери на имоти".

Над 4 млн. лв. за рибарското
пристанище
Над 4 млн. лв. за рибарското пристанище в
Сарафово бяха преведени на община Бургас.
Средставата са платени от Държавен фонд
"Земеделие" като междинно плащане за
инвестиционен проект по ОП "Рибарство" за
модернизация на порта. Проектът се
реализира на два етапа. Общата стойност на
субсидията по него е над 9,6 млн. лева и
представлява
100%
от
одобрените
инвестиционни разходи. Целта на новото
пристанище е да се повиши контролът и да
се ограничи нерегламентираните риболовни
дейности.
Проектът
предвижда
и
създаването на рибна борса.
Стандарт, 21 август 2014

Страната
ни
е
една
от
атрактивните дестинации, които се
оглеждат от големите компании и
биха могли да привлекат чужди
средства, коментират икономически
експерти. Те се базират на проучване,
според което най-големите компании в света
са натрупали рекордни парични резерви и се
очаква да започнат да харчат. Към момента
сумата, която държат най-големите фирми в
света, е около седем трилиона долара. С наймного пари - 140 млрд. долара, разполага
"Епъл", а "Майкрософт" има 83 млрд.
долара. На трето място се нарежда Google с
59 млрд. долара. Сериозни капитали са
натрупани и в европейски компании от
областта на фармацията и добивните
дружества. Страната ни може да привлече
част от тези капитали като предложи
аутсорсинг или чрез придобиване на
закъсали
предприятия,
коментират
наблюдателите. Проблем на този етап се
явява липсата на достатъчно големи и
класни
офиси,
както
и
недобрата
инфраструктура в малките населени места.
Най-големият ни плюс обаче са добре
подготвените кадри и сравнително ниските
заплати..
Стандарт, 21 август 2014
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Според него в момента на родния пазар са останали предимно братушки с по-скромни финансови
възможности. Богатите им съграждани предпочитат да харчат парите си в Западна Европа и
купуват имоти предимно във Великобритания, Германия, Франция, Испания. Първата вълна на
богати руснаци, които търсеха имоти у нас, отмина, потвърждава и Татяна Одарук от морския
офис на "Арко недвижими имоти".
Стандарт, 26 август 2014

Инвестициите в индустриални площи в Европа с 25% ръст за
полугодието
Общо 8,7 млрд. евро са инвестирани на европейския пазар на индустриални и логистични площи
през първото полугодие на 2014 г., сочат данни на консултантската компания CBRE, цитирани от
онлайн изданието property-magazine.eu. Обемът на инвестициите в индустриални и логистични
площи в Европа е нараснал с 25 на сто през първото полугодие спрямо първата половина на
миналата година, сочат още данните на компанията. Така делът на инвестициите в този сегмент от
пазара вече достига над 10 на сто от общия обем на инвестициите в бизнес имоти в Европа, докато
по същото време на миналата година е бил 9,5%. Към Великобритания продължава да е насочен
най-голям дял от инвестициите в индустриални и логистични площи. През първата половина на
годината на пазара на Острова са инвестирани близо 3,5 млрд. евро, което представлява 40 на сто
от общия обем на инвестициите. Значителен ръст на активността е отчетен и в Германия, Франция
и Холандия. В Скандинавския регион увеличението е от 50 на сто на годишна база до 878 млн.
евро – най-висок обем от 2007 г. насам.
Investor.bg, 25 август 2014

Служебният министър на младежта и спорта Евгения Раданова уволни
съвета на директорите на търговско дружество „Академика 2011“ – Цветко
Начев, Марин Маринов и Тодор Трифонов, съобщават от Министерството на младежта и спорта.
Причината за решението на Раданова е процедурата за ремонта на Зимния дворец на спорта в
София. Въпреки че тя е спряла обществената поръчка заради необосновано високата и стойност,
търгът е бил завършен от членовете на борда на директорите на “Академика 2011”. За изпълнител
на ремонта е било определено обединението “София спорт”, в което участват “Главболгарстрой” и
“Фор райс”. Те предложиха малко под 41 млн. лева – най-високата оферта, но с най-висока
техническа оценка на комисията. „Липсват каквито и да е било документи и/или информация
относно начина на формиране на прогнозната стойност на поръчката за ремонта на Зимния
дворец”, посочва се в съобщението на Министерството, което се позовава на констатации от
одитния доклад на търга. Търгът за ремонта на Зимния дворец беше обявен през април с прогнозна
стойност от почти 41 млн. лева.
Инвестор.БГ, 22 август 2014

Появи се нов играч с нов проект за застрояването на Карадере.

Британски
инвестиционен фонд продаде на софийска компания внушителен терен в местността край Бяла,
предадеbTV. Атрактивният терен от 165,5 декара над плажа на Карадере са продадени за 1,66 млн.
лв. Това означава, че квадратен метър на първа линия струва едва 10 лв. Земята купува компаниясобственик на жилищен комплекс и хотел в София. Идеята е вместо караваните и стотиците
палатки на Карадере да има законен и „луксозен" къмпинг. Вместо съществуващия
нерегламентиран къмпинг, инвеститорът планира луксозен. Природозащитници вече са внесли
възражения бургаската екоинспекция. „Защото се представя документация за едно изцяло голямо
вилно селище, тип „Дюни” или „Елени”, в което ще има вили, ресторанти, магазини, улици”,
обясни Мария Лалева от Гражданската инициатива „Да спасим Карадере". От Община Бяла са
лаконични: знаят за новия инвеститор, процедурите вървят, още няма искане за строително
разрешение.
Класа, 21 август 2014
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АНАЛИЗИ

Електронната търговия продължава да движи пазарите на логистични
площи в ЦИЕ
Развитието на електронната търговия, международните превози, новите технологии и мрежите за
доставки ускоряват търсенето на индустриални и логистични площи в региона на Централна и
Източна Европа (ЦИЕ) според най-новото проучване на Colliers International.
"Европейският индустриален и логистичен пазар се развива и традиционните дистрибуционни
канали в Западна Европа вече не са единствените двигатели на растеж в сектора; конкурират ги
пазари като Полша, Чехия и дори Словакия“, коментира Деймиън Харингтън, регионален
директор на отдел „Пазарни проучвания“ в Colliers за Източна Европа.
“Търсенето на стоки расте с такива темпове, че наличните транспортни мрежи са поставени под
силен натиск, който по естествен начин стимулира развитието на логистиката и превозите от
Централна и Източна Европа към тези страни”, допълва той.
Тенденцията на бърз растеж се подсилва и от повишеното търсене при електронната търговия,
подобряването на инфраструктурата и качеството на бизнеса. Успоредно с тези предпоставки в
страните в ЦИЕ възникват нови логистични центрове, специализирани в сферата на
интермодалния и мултимодален транспорт, които свидетелстват, че развиващите се икономики
вече имат водещо значение за сектора.
Обемът заети площи от транспортни и логистични оператори, специализирани в интермодални и
мултимодални системи за превоз на товари, се е увеличил с почти 70% за периода 2011 - 2013 г.
(от 337 492 кв. м през 2011 г. до 570 204 кв. м през 2013 г.), показват данните на компанията.
Основните логистични центрове се развиват в Чехия и Полша, посочват от компанията. Словакия
е пазар, за който се очаква солиден растеж. В Русия секторът се развива с бързи темпове
благодарение на вътрешно за пазара търсене, като се изграждат собствени интермодални и
мултимодални мрежи, задвижвани от развитието на електронната търговия на местния пазар.
Един от страничните ефекти от експанзията на електронната търговия е огромният натиск в
посока подобряване качеството на транспортната инфраструктура с цел постигане на по-добра
ефективност на превозите чрез използване на специализиран транспорт и логистични операции,
посочва се още в доклада на компанията.
Като цяло Прага доминира като най-активен пазар сред тези в ЦИЕ, а редица градове в Полша
регистрират значително разширяване на дейностите, движено от интермодален и мултимодални
тип наематели в сектора - основно в Познан, Централна Полша и Гданск. Москва пък бързо се
превърна в най-развития логистичен център на пазара в Русия.
Данните на консултантите сочат, че секторът на търговията на дребно абсорбира най-голям дял
индустриални и логистични площи в региона - през 2013 г. около 35,2% от сделките.
Делът отдадени площи на търговците на едро и дребно и специализираните в електронна търговия
компании се е увеличил четирикратно - от 1,9% през 2011 г. до 8,4% през 2013 г. Това се равнява
на ръст в абсорбираните площи от 102 493 кв. м през 2011 г. до 554 434 кв. м през 2013 г.
Освен че се разширяват географски, с нарастване на ролята на електронната търговия
логистичните центрове и съоръжения стават все по-мащабни. В определени случаи те надхвърлят
400 хил. кв. м, най-вече на пазарите в Чехия и Полша.
По-малките пазари в Централна и Източна Европа също се развиват, но имайки предвид ръста на
многоканалната търговия на дребно, например опциите „кликни и купи“ и доставките в същия/на
следващия ден, едва ли ще настъпят големи структурни промени на пазара в рамките на района.
Investor.bg, 25 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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