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Германският доставчик на железопътно оборудване
Bombardier Transportation е създал свое дъщерно
дружество в България със 100% собственост, за да
разшири присъствието на компанията си на
българския пазар. "Със значителната модернизация
на железопътния транспорт в България, този нов
офис бележи важен етап в ангажимента на
Bombardier към този нарастващ пазар", заяви Ричард
Хънтър, президент
на
подразделението
на
железопътен контрол в Bombardier Transport.
Bombardier стъпва на българския пазар през 2017 г.,
когато инсталира сигнализация на железопътните
линии Скутаре-Оризово и София-Елин Пелин. През
2019 г. Bombardier спечели голям договор за
проектиране и инсталиране на сигнална и
телекомуникационна система INTERFLO 250
ERTMS по протежение на 300 километра от
железопътната
линия
Пловдив-Бургас.
През
последните години страната ни инвестира в
железопътната инфраструктура с подкрепата от ЕС
по оперативна програма "Транспорт и транспортна
инфраструктура", както и Механизма за свързване на
Европа. Bombardier Transportation е германското
подразделение за железопътно оборудване на
Bombardier Inc. Това е една от най-големите
компании в света в производството и обслужването
на железопътни превозни средства и оборудване

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ)
за шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4
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Transportation
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Механична преса с тегло 315 тона при стартова цена
39 626 лева от цеха в Полски Сеновец продават на
търг. Решението е на Общинския съвет в Полски
Тръмбеш от последната му сесия. Съоръжението е
част от имуществото на общинската фирма „Подем”,
към която бе и въпросният цех в селото, който през
последните години хлопна кепенци. Там се
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Продават на търг 315-тонна преса при
стартова цена 39 626 лева

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2019 г. шестте града с население над 120 хил.
жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара
Загора
3 От началото на 2017 г. базисна година за ИЦЖ е 2015 г.
4 Не се включват продажби в курортни комплекси
5 Предварителни данни за второ тримесечие 2020 г.
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произвеждаха прочутите от времето на социализма електрически тенджери, стерилизатори
за варене на буркани и печки. Сега започва разпродажба на машини от цеха в селото, а
сред първите за търг е определена въпросната огромна преса. Стъпката за наддаване на
търга е в размер 5% върху началната тръжна цена, а депозитът за участие е в размер 10
000 лева. Тепърва ще бъдат определени мястото, датата и часът за търга. В същото време
Общината пусна за продан халетата в цеха в Полски Сеновец. Теренът е с площ 9600 кв.
м, има три производствени халета от 720 кв. м, 624 кв. м и 288 кв. м и административна
сграда от 150 кв. м.
Борба - Велико Търново, 28 септември 2020

Столичният The Mall е напът да остане с един собственик
Дружеството Hyprop Investments, собственик на търговски центрове, включително на част
от The Mall в София, обмисля да изкупи дела на инвестиционния си партньор PDI
Investment Holdings в съвместната им компания Hystead. Hystead притежава общо шест
мола в България, Сърбия, Северна Македония, Хърватия и Черна гора – 60% от
дружеството е на Hyprop, а 40% на PDI. Причината за намеренията е, че фирмата търси
възможности за растеж в Източна Европа, докато икономиката в Южна Африка се бори с
рецесия, пише Business Day. Главният изпълнителен директор на Hyprop Морне Уилкън
заяви, че има голяма възможност компанията да закупи дела на PDI и да поеме 100%
контрол над Hystead. Водим преговори с PDI и един от вероятните резултати е, че ние
поемаме контрола над целия Hystead. След това може да се използва като трамплин за
растеж в регион, който в момента е относително по-привлекателен от редица други, каза
той. Припомняме, че през лятото на 2017 г. базираното в Обединеното Кралство
дружество Нуstеаd Lіmіtеd обяви закупуването на акциите на българската компания АР
Rеtаіl за 156 млн. евро чрез дъщерното си дружество Ваlкаn Rеtаіl NV. По този начин
придоби и търговския център на "Цариградско шосе".
economic.bg, 25 септември 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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ПЧИ: 958.8 млн. EUR, юли 2020
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Брутните външни активи на България в края на юли
2020-а надхвърлят с 3212.4 млн. евро брутния
външен дълг. Нещо повече, те растат по-бързо от
външните задължения на икономиката ни. Поради
тези причини, независимо от огромния на пръв
поглед брутен външен дълг на България (не само на
държавата, но и на частния сектор), който в края на
юли 2020-а е 35611.5 млн. евро и расте от началото
на годината с 433.3 млн. евро, нетният размер на
този дълг е отрицателен - минус 3212.4 млн. евро.
При това от началото на годината тази отрицателна
стойност почти се е утроила. В настоящия отчет не
се включва заема от 2.5 млрд. евро, който
правителството взе на международните пазари.
Неговото отражение ще видим в отчетите, които ще
се появят в края на годината. От доста време насам
външният дълг на държавата не е водещ в общия
размер на брутния външен дълг на страната. И това
ясно се вижда от отчетите на БНБ. Според
последния, който е именно за юли 2020-а, брутният
външен дълг на сектор Държавно управление е
5681.2 млн. евро (10% от БВП). Спрямо края на
2019 г. (5427.5 млн. евро, 8.9% от БВП) той
нараства с 253.7 млн. евро (4.7%). Външните
задължения на сектора се повишават с 249.4 млн.
евро (4.6%) спрямо юли 2019 г. (5431.8 млн. евро,
9% от БВП). Външните задължения на сектор Банки
са 4415.6 млн. евро (7.8% от БВП). Те се понижават
с 485.8 млн. евро (9.9%) спрямо края на 2019 г.
(4901.4 млн. евро, 8.1% от БВП). Дългът на сектор
Банки намалява с 212.5 млн. евро (4.6%)спрямо юли
2019 г. (4628.1 млн. евро, 7.6% от БВП). Външните
задължения на Други сектори (това са частните
компании) са 10 732.9 млн. евро (18.9% от БВП) близо два пъти повече от тези на държавата. Те
намаляват с 268.1 млн. евро (2.4%) спрямо края на
2019 г. (11 001 млн. евро, 18.1% от БВП). Дългът на
сектора намалява с 332 млн. евро (3%) спрямо юли
2019 г. (11 064.8 млн. евро, 18.2% от БВП). И накрая
идва най-големия компонент на брутния външен
дълг на България. Това е вътрешнофирменото
кредитиране - заемите, които чуждестранните
фирми собственици (без банките) дават на своите
дъщерни дружества в България. Техният общ
размер в края на юли е 14 781.9 млн. евро (26% от

30.09.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.67136 BGN
1 GBP = 2.15014 BGN
Икономически показатели
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БВП) - близо три пъти над държавния външен дълг. При това тези вътрешно фирмени
заеми нарастват с 933.6 млн. евро (6.7%) в сравнение с края на 2019 г. (13 848.2 млн. евро,
22.8% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране се повишава с 876.5 млн. евро (6.3%)
спрямо юли 2019 г. (13 905.4 млн. евро, 22.9% от БВП). За периода януари - юли 2020 г.
полученото външно финансиране е в размер на 3553.3 млн. евро (6.3% от БВП), при
4008.5 млн. евро (6.6% от БВП) за януари - юли 2019 г.
money.bg, 29 септември 2020

Депозитите на домакинствата достигнаха 57.753 млрд. лева в края на
август
В края на август 2020 г. депозитите на неправителствения сектор в банките са 88.847
млрд. лв. (80 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 8.9 процента, съобщава
Българската народна банка. Депозитите на нефинансовите предприятия в края на август са
били 27.547 млрд. лв. (24.8 на сто от БВП) в края на август 2020 година. В сравнение със
същия месец на 2019 г. те се увеличават с 12.2 на сто. Депозитите на финансовите
предприятия нарастват с 5.2 на сто на годишна база и в края на август достигат 3.547
млрд. лв. (3.2 на сто от БВП). Депозитите на Домакинства и нетърговските организации
обслужващи домакинства /НТООД/ са 57.753 млрд. лв. (52 на сто от БВП). Те се
увеличават на годишна база със 7.6 на сто. В края на август 2020 г. кредитите за
неправителствения сектор са 63.580 млрд. лв. (57.3 на сто от БВП) при 63.479 млрд. лв.
към юли 2020 г. (57.2 на сто от БВП). През август 2020 г. те се увеличават на годишна база
с 6.1 на сто. Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват през август с 2.2 на сто
на годишна база и достигат 34.313 млрд. лв. (30.9 на сто от БВП). Кредитите за
Домакинства и НТООД са 24.934 млрд. лв. (22.5 на сто от БВП) в края на август 2020
година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават със 7.4 на сто. В края на август
2020 г. жилищните кредити са 11.515 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12.3 на сто.
Потребителските кредити възлизат на 11.725 млрд. лв. и се увеличават на годишна база с
6.2 на сто. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.333 млрд. лв. (3.9 на
сто от БВП) и в сравнение с август 2019 г. те се увеличават с 38.2 на сто.
24 часа, 24 септември 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) по
Печалба за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Софарма Имоти АДСИЦ
Агро финанс АДСИЦ
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ
Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ
Адванс Терафонд АДСИЦ
Браво пропърти фонд АДСИЦ
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ
Актив Пропъртис АДСИЦ

Град
София
Пловдив
София
Варна
София
София
София
София
Варна
Пловдив

Печалба,
(хил. лв.)
2017
1 008
6 344
6 418
78
37
10 777
-40
1 024
516
-694

2018
7 187
6 678
5 006
4 005
3 630
3 435
3 114
1 371
1 358
1 356

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Основен пазар
Premium

1 168 680.21

Standard

15 733 197.43

АДСИЦ

392 928.44

Регулиран пазар общо

2 275 128.58

BGREIT: 28.08.2020 – 29.09.2020
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Опитните брокери казват, че алчността и страхът са
двете неща, които основно движат капиталовите
пазари. Алчността е доминирала по времето на
технологичния балон от 90-те години на миналия век,
както и балона 2006-2007 година на финансовите
пазари. А страхът е направлявал поведението на хората
през последната криза, която започна през 2008 г. ,
както и сега по време на пандемията с вируса COVID19. Въпреки че е вярно, това твърдение е твърде
опростено, защото човешкият ум е твърде
усъвършенстван от финансовата наука, а емоциите не
описват достатъчно психологията, която въздейства на
хората, когато взимат инвестиционни решения.
Финансовата наука е разработила инструменти, които
да се използват от инвеститорите, за да оптимизират
очакваната възвръщаемост и риска. Това усилие е било
плодотворно, защото са разработени модели за оценка
на активите, портфейлни теории, модели за оценка на
опции и други, които специалистите да използват. Един
от най-популярните и добри продукти в света, който е
разработен, за да може и дребните инвеститори, които
не са специалисти в сферата, да се възползват от
движенията на пазарите е договорният фонд (наричан е
още взаимен фонд).

БФБ-София
Седмичен оборот
21 - 25 септември 2020 г.
Пазар
Оборот (лв.)

27.08

Кога е моментът за покупка на договорен
фонд?

BGBX40: 28.08.2020 – 29.09.2020
97.5
97.0

96.5
96.0
95.5
95.0

94.5
29.09

27.09

25.09

23.09

21.09

19.09

17.09

15.09

13.09

11.09

09.09

07.09

05.09

03.09

01.09

30.08

ТБС Груп успешно приключи втория транш
от публичното предлагане на акции
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investor.bg, 24 септември 2020

SOFIX: 28.08.2020 – 29.09.2020

Английският инвестиционен фонд Utilico Emerging
Markets Trust Plc е новият значим миноритарен
акционер в “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД (ТБС
Груп). Това стана ясно от публично уведомление на
фонда до Дружеството, в което се казва, че е придобил
5.8% от капитала на ТБС Груп на 21 септември в
рамките на втория транш от предлагането на акции на
Дружеството. Преди това през юни в рамките на
първия транш фондът придобива още 4.2% от капитала
на ТБС Груп. С това общото участие на фонда в капитала на Дружеството достига 10% от
акциите с право на глас, което го превръща освен в първия чуждестранен
институционален инвеститор в компанията, но и в най-голям миноритарен акционер.
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infostock.bg, 21 септември 2020

* Информацията и мненията, отразени в материалите, принадлежат изцяло на техните
автори и не представляват официална позиция. Материалите са с аналитичен характер и
не са съвет или препоръка за търговия на финансовите пазари. Историческото представяне
не е гаранция за бъдещи резултати.
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ИНВЕСТИЦИИ

Ремонтът на "Тракия" между Чирпан и
Стара Загора - на малки участъци, 90
млн. струва само за едното платно
Ремонтът на компрометирания участък от
магистрала “Тракия” между Чирпан и Стара Загора
все пак ще започне тази есен и ще струва 90
милиона лева само за едното платно. Той обаче ще
се прави парче по парче и платно по платно. Това
съобщиха от АПИ, позовавайки се на члена на
управителния съвет на агенцията Иван Досев. Няма
да има обществена поръчка, а ремонтът ще се прави
от фирмата, която поддържа този пътен участък и
има 4-годишен договор за тази дейност. Това е
държавната фирма “Автомагистрали”, която е
длъжна по силата на договора си да почиства снега
по цялата магистрала зимно време и да извършва
текущите ремонти по нея през останалите сезони. В
този участък две от трите ленти са се нагънали,
ограничението на скоростта е 90 км в час и на
практика движението е само в крайната лява лента,
тъй като водачите избягват другите две. Ремонтът
трябваше да почне през втората половина на
септември, но от думите на Досев се разбира, че той
ще започне през октомври. “Ако трябва да правим
цялостен ремонт на този пътен участък, ще се
наложи да го затворим целия. Затова ремонтът ще е
отсечка по отсечка и платно по платно, като се
прави всичко възможно движението по него да
продължи”, каза инж. Досев. След като това платно
бъде поправено, най-вероятно догодина ще се прави
ремонт и на другото в посока Бургас - София. От
АПИ вчера не можаха да отговорят какво налага
стойността на ремонта да е толкова висока - 90 млн.
лв. за 52 километра, при положение че самото
строителство преди повече от 15 години е било 104
млн. лв. с ДДС, но и за двете платна.
24 часа, 30 септември 2020

Наша фирма се модернизира с нова
производствена линия
Модернизация
на
производствения
процес
предвижда пловдивското дружество „Метал ин“
ЕООД. В базата си на ул. "Асеновградско шосе" 1
ще изгради нова линия за алкално електролитно
поцинковане (галванизация) на стоманени изделия.
Инвестиционното предложение е внесено в

Стягат спешен ремонт
спортния комплекс на ВТУ

на

Авариен ремонт предстои да бъде
направен на покрива на Спортния
комплекс на ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий”. Той предвижда топлои хидроизолация и повишаване на
енергийната
ефективност
на
покривната конструкция. Висшето
училище
вече
е
обявило
обществена поръчка за избор на
изпълнител, като договарянето е
без предварително обявление.
Прогнозната стойност, заложена
за ремонта, е в размер 585 550 лв.
без ДДС.
Янтра, 30 септември 2020

Българската
"Насекомо"
започва бизнес с развъждане на
черни мухи и ларви
Българската стартираща компания
"Насекомо", която разгражда
органични отпадъци чрез ларвите
на черната муха, за да бъдат
използвани за високопротеинова
храна
в
животновъдството,
започва
бизнес
с
фокус
развъждане и продажба на
насекомите. За целта ще си
партнира с френската фирма за
генетичен подбор и развъждане
Groupe Grimaud.
Капитал, 28 септември 2020

Изграждат нова свинеферма в
Българско Сливово
Нова животновъдна ферма за
отглеждане на свине ще бъде
изградена в село Българско
Сливово.
Инвестиционното
намерение е на фирма “Биляна”
ООД и е внесено в Община
Свищов
и
в
Регионалната
екоинспекция във В. Търново.
Според него тя ще бъде изградена
върху площ от 31 892 кв.м
Янтра, 25 септември 2020
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Регионалната инспекция по околната среда и водите. Целта е затваряне на
производствения цикъл на дейността. Имотът, в който ще се реализира проектът, е с площ
15 075 кв. м. Новата линия ще е разположена в съществуваща монолитна сграда на
територията на имота. "Метал ин" ЕООД е основано през 1985 година от Милка и Юрий
Йорданови. Основният предмет на дейност на семейната фирма е производство на
разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и
алуминий. През 2002 г. съпрузите купуват част от вече приватизирания Механичен завод в
Пловдив, обявен в несъстоятелност, и поемат всички дългове на предишния собственик. В
хода на развитие се повишава конкурентната способност на фирмата. В производството се
въвеждат съвременни високопроизводителни машини, което дава възможност за
предлагането на продукти с високо качество на конкурентни цени.
Марица, 29 септември 2020

4 са отворените оферти за участъка на АМ „Струма“ през Кресненското
дефиле
4 са отворените ценови оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за
избор на изпълнител за проектиране и строителство на лот 3.2.2 или още 10,4 км от
автомагистрала „Струма“, в участъка между Кресна и Крупник. Това е платното в посока
Кулата - София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе,
съобщиха от пресцентъра на АПИ. Цялата близо 24-километрова отсечка от Кресна до
Крупник е разделена на два лота - 3.2.1 и 3.2.2, за да може на обекта да се работи
едновременно и проектът да завърши в срока на ОП „Транспорт и транспортна
инфраструктура“.
24 часа, 28 септември 2020

"Ритейл парк – Ямбол" ще отвори в началото на ноември
Ритейл парк - Ямбол е почти завършен. Модерният търговски център ще бъде официално
открит в началото на ноември 2020 г., обещават инвеститорите от "Трейд Център Ямбол"
ООД. Най-после градът ще има своя предпочитан търговски център, който отговаря на
всички европейски изисквания. Целта на проекта е да подобри градската среда.
Инвеститорите са изградили мост над Тунджа на стойност 1.2 млн. лв., който даряват на
община Ямбол. Мостът създава пряка връзка между жителите от кварталите "Възраждане"
и "Каргон". Община Ямбол пък поема ангажимента да построи пътя след моста и кръгово
движение в самия квартал. В Ямбол в момента няма работещ мол. Когато трябва да
пазаруват, жителите на града отиват до моловете в Бургас и Стара Загора или пътуват до
Сливен, където има mall с магазини на H&M и LC Waikiki. Инвестицията в търговския
център в Ямбол е в размер на 12 млн. лева, частично осигурена от кредит с публичночастни средства. "Ритейл парк - Ямбол" е разположен върху 33.6 дка близо до централната
част на града, на брега на река Тунджа.
Капитал, 28 септември 2020

Инвестиции за близо 710 млн. лв. разкриват над 3200 работни места,
хвали се Лъчезар Борисов
Само от началото на 2020 г. по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ са издадени
сертификати за клас инвестиция на 22 проекта (19 проекта за клас "А", 3 проекта за клас
"Б"), на обща стойност 709,4 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3203 нови
работни места. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов при връчването
на сертификат за инвестиция клас "А" на "Балкан агрикалчарал" ООД в Пловдив.
Инвестиционният проект на дружеството предвижда разширяване на съществуващата
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дейност, чрез изграждане на нова производствена и складова база за преработка и
складиране на плодове и зеленчуци в Индустриална зона Марица, част от Тракия
икономическа зона, с. Калековец, общ. Марица. Размерът на инвестицията възлиза на 29.2
млн. лв. и ще бъдат разкрити 31 нови работни места. Сертификатът ще даде възможност
ползването на насърчителната мярка за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура
по ЗНИ. В Пловдив икономическият министър подписа и договори между
Министерството на икономиката и община Пловдив, както и между министерството и
"БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ" за изграждане на инфраструктурата по инвестиционния проект на
дружеството изпълняван в града. След подписването на договорите от министър Борисов
и кмета на града Здравко Димитров на община Пловдив ще бъдат отпуснати средства в
размер на 1.02 млн.лв. за изграждане на заявената пътна инфраструктура, която ще
подобри транспортната свързаност в района, където е разположено предприятието.
news.bg, 25 септември 2020
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АНАЛИЗИ

Минният отрасъл формира 5% от БВП на страната, производителността
расте
Българската добивна промишленост формира средно около 5% от Брутния вътрешен
продукт на страната и осигурява директно заетост на около 22 000 души, а чрез
свързаните индустрии – на около 120 000 души. Общата стойност на произведената
продукция на промишлените предприятия в отрасъл „Проучване, добив и преработка на
минерални суровини“ през 2018 г. отчита ръст с 2% и е в размер на 2,9 млрд. лева.
Произведената продукция на един нает бележи своя пик през последните години. През
2018 г. на един нает е произведена продукция за 135 844 лв., което е с 4,9 % повече спрямо
2017 г. и с 28,1% повече спрямо 2016 г.
Това се посочва в анализ, посветен на социалния диалог и колективното трудово
договаряне в отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“, изготвен
от Българската минно-геоложка камара. Той бе представен на форум „Секторен социален
диалог и колективно трудово договаряне в минно-добивната промишленост“, организиран
от КНСБ и Федерация на независимите синдикати на миньорите-КНСБ.
Средната заплата в сектора за 2019 г. е 2139 лв. и е над 40% от средната за страната,
посочи при представянето на анализа директорът на камарата доц. д-р инж. Иван Митев.
Активна стопанска дейност в бранша към 2018 г. развиват 338 дружества и организации в
областта на проучването, добива и преработката на подземни богатства и свързаните с
това дейности и услуги. Броят на заетите в добивната промишленост през 2019 г. е 20 779
души, като тенденцията отчита несъществен спад, в сравнение с предишните години.
Анализът откроява добрия социален диалог в сектора, постигнатите придобивки за
заетите в него, свързани с възнагражденията, безопасните условия на труд, допълнителен
отпуск, безплатна храна и др. Първият колективен договор е подписан през август 1991 г.,
а в края на същата година и първия отраслов, каза председателят на Федерацията на
независимите синдикати на миньорите Валентин Вълчев. Той обясни, че постигнатите
договорености – като коефициент на минималните възнаграждения от 1,4 от минималната
работна заплата, заплащане за нощен труд и др. трябва да са пример и за останалите
браншове и те да се стремят да постигнат тези резултати.
При откриването на форума президентът на КНСБ Пламен Димитров също подчерта
важността на колективното договаряне, както и предизвикателствата, които произтичат за
сектора от Зелената сделка и обявения от ЕК план за намаляване на вредните емисии с
55% до 2030 г.
Председателят на управителния съвет на минно-геоложката камара проф. дтн инж.
Николай Вълканов обясни, че в сектора са инвестирани 7 млрд. лв. и без човешкия ресурс
и грижата за него развитието и постиженията на отрасъла не биха били възможни. В тази
тежка година не съкратихме нито един работник, каза той и подчерта, че трудовите
злополуки в сектора са намалели, благодарение на направените инвестиции и грижата за
заетите. Според Вълканов, енергията от въглища е най-сигурна, а страната ни се нуждае
от базови мощности.
nbp.bg, 24 септември 2020
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


„СЕСИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА REV СТАТУС, ЕСЕН 2020“
КОГА: 20 септември 2020 г. – 01 декември 2020 г.
ОРГАНИЗАТОР: Камара на професионалните оценители
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: coordinator@kpo.bg

 EMPLOYER BRANDING CONFERENCE – MOST WANTED 2020
КОГА: 7 октомври 2020, 09:30 - 17:00 ч.
КЪДЕ: Интер Експо Център, София

 ОБУЧЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП“
КОГА: 9 октомври 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

 СЕМИНАР „ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ“ – ПРАВНА РАМКА И ТЕХНИКИ НА
ОЦЕНЯВАНЕ
КОГА: 15 октомври 2020 г., 13.00 ч. - 17.00 ч.
КЪДЕ: Българска Търговско Промишлена Палата, ул. "Искър" 9, София (на място или on-line)
ОРГАНИЗАТОР: Камара на професионалните оценители

 ОБУЧЕНИЕ „ДИАГНОСТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ СТРЕС И БЪРНАУТ (BURNOUT) В
РАБОТАТА“
КОГА: 30 октомври 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА
КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: София

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И ОПЕРАЦИИТЕ
КОГА: 20 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: София

 ОБУЧЕНИЕ „УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ“
КОГА: 27 ноември 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1
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