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Активите на фалиралата през 2014 г. Корпоративна
търговска банка продължават да се обезценяват със
страшна сила. Синдиците й отдавна са ги дали „на
ишлеме“ на съдебните изпълнители, които
разпродават най-атрактивните имоти, ипотекирани в
кредитната институция на безценица. Заложените
срещу стотици милиони обезпечения по кредитите на
ликвидираната банка и до днес се търгуват като
преоценена стока. Един от най-фрапиращите примери
за това е поредният - четвърти опит да бъде продадена
зала "Универсиада". През миналата седмица частният
съдебен изпълнител Стоян Якимов предложи на търг
този атрактивен имот, разположен в един от найскъпите квартали на София за смешните 10.5 млн.
лева. Това на практика е намаление на цената с 33% ,
в сравнение с тази, на която се предлагаше имотът
през юни 2018 година. Тогава началната му тръжна
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Цената на зала "Универсиада" падна с 5
милиона лева
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„Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ влиза в ликвидация.
Решението за този ход бе взет от акционерите на общо
събрание на 23 ноември 2020 г., става ясно то
протокола, публикуван чрез „Българска фондова
борса“ АД. За това решение са гласували
притежателите на 95,84% от всички акции на
дружеството и 100% от присъстващите акционери,
представляващи 34 219 837 гласа. Това е едва втората
ликвидация на голям АДСИЦ, след като през 2013 г.
завърши тази на "ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя"
АДСИЦ. За ликвидатори са избрани Владимир
Каролев и Светослав Кьосев с брутно месечно
възнаграждение по 6000 лв. Ако двамата не бъдат
одобрени от Комисията за финансов надзор за
ликвидатори на дружеството, то акционерите избраха
за заместници Сава Чоролеев за ликвидатор с брутно
месечно възнаграждение от 12 000 лв.

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

2018'Q2

„Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ влиза в
ликвидация

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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цена беше определена на 15.6 млн. лева. „Стопяването“ й с времето е съвсем законно и
„аргументирано“ - с липсата на интерес към предлагания имот, който при всеки пореден
търг се обезценява с по около 1.5 милиона лева. След първите поискани 15.6 млн.лв., тя
падна на 14 млн. лв , преди година беше 11.928 млн. лв., а накрая - днешните 10.488 млн.
лева. Срещу тази сума, мераклията да придобие емблематичната за столицата зала
"Универсиада" на булевард “Шипченски проход” № 2, ще получи масивната сграда със
застроена площ от 4130 кв. метра. Според описанието в обявлението на частния съдебен
изпълнител Якимов, вече става дума за три зали, за десет кабинета, за една радиокабина, за
една осветителна кабина, три коментаторски кабини и четири стаи - съблекални, както и за
машини и оборудване. От текста на документа става ясно още, че към първоначално
изградената сграда е правено допълнително пристрояване и към момента - по кадастрална
карта, залата вече е 4317 кв. метра. Освен нея, в обявената цена влиза и стойността на
прилежащия терен - 19 898 кв. метра. Като се вземе предвид, че в момента в този квартал
имотите се продават за по 2000-2500 евро за квадратен метър, лесно е да се пресметне колко
изгодно може да бъде напазаруван този имот...
Банкеръ, 26 ноември 2020

"Горубсо - Кърджали" също стана акционер във Velocity Minerals
Златодобивната компания "Горубсо - Кърджали" е придобила малък дял в канадската
Velocity Minerals, която проучва и разработва проекти за добив на злато в Югоизточна
България. Успешно е приключила и обявената мината седмица сделка, с която Dundee
Precious Metals (DPM), собственик на мините в Челопеч и Крумовград, прави стратегическа
инвестиция във Velocity, придобивайки 9.99% от акциите за 6.7 млн. канадски долара (5.1
млн. американски долара). Инвестицията на новия български акционер "Горубсо", с който
Velocity си партнира от години, е по-малка - 250 хил. канадски долара. За подготвяната
стратегическа инвестиция на DPM във Velocity стана ясно миналата седмица, когато двете
компании обявиха, че са подписали инвестиционно споразумение. Операцията вече е
приключила, като DPM е придобила малко под 13.4 млн. обикновени акции на цена от 0.5
канадски долара всяка при условията на частно предлагане.
Капитал, 26 ноември 2020
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Министерството на финансите очаква
дефицит в размер на 183,2 млн. лв. за
ноември
Бюджетното салдо по консолидираната фискална
програма (КФП) за ноември 2020 г. се очаква да бъде
отрицателно в размер на 183,2 млн. лв., или 0,2% от
прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП),
съобщават от Министерството на финансите.
Приходите, помощите и даренията по КФП към
ноември се очаква да бъдат в размер на 39 707,3 млн.
лв. (89,4 % от годишния разчет ). Съпоставено със
същия период на предходната година, приходите по
КФП се свиват със 146,5 млн. лв., като данъчните и
неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв.,
докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9
млн. лева. През последните месеци се наблюдава
плавно подобрение при основните данъци, с което
постепенно се компенсира натрупаното забавяне през
първите месеци след избухването на пандемията.
Разходите по консолидираната фискална програма
(вкл. вноската на Република България в бюджета на
ЕС) към ноември 2020 г. са в размер на 39 890,5 млн.
лв., което е 83,3 % от годишния разчет. За сравнение
разходите по КФП към ноември 2019 г. бяха в размер
на 38 553,0 млн. лева.

02.12.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.63422 BGN
1 GBP = 2.17803 BGN
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Заводските цени се понижават през октомври с 2.7% в
сравнение със същия месец на 2019 година. По-ниски
цени
са
регистрирани
в
преработващата
промишленост - с 3.5%, и при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
- с 2.5%, а в добивната промишленост се наблюдава
повишение на цените - с 12.5%. Цените за външния
пазар на годишна база спадат повече от тези за
вътрешния, показват данните на Националния
статистически институт. Спрямо септември обаче
цените се вдигат минимално - с 0.3%. Повишение е
регистрирано в добивната промишленост - с 2.1%, при
производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 0.9%, и в преработващата
промишленост - с 0.1%. Индексът на цените на
производител на вътрешния пазар през месеца
намалява с 1.5% в сравнение със същия месец на 2019
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Заводските цени продължават да вървят
надолу
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investor.bg, 01 декември 2020
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година. Понижение на цените е регистрирано при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 2.0%, и в преработващата промишленост - с 1.8%, а
увеличение се наблюдава в добивната промишленост - с 6.3%.
Дневник, 01 декември 2020

Депутатите приеха бюджетната рамка за 2021 година с дефицит от 5 млрд.
лева
Парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2021 година на второ четене. „За“
гласуваха 94 народни представители, а „против“ – 69. Пет милиарда и 484 милиона лева ще
бъде дефицитът в държавната хазна догодина. Бюджетът предвижда приходи в размер на
27, 051 млрд. лв., разходи в размер на 15, 817 млрд. лв. и бюджетни взаимоотношения
(трансфери) в размер на 15, 268 млрд. лв. Заложен е ръст на БВП от 2,5%. Заедно с
приходите и разходите по Консолидираната фискална програма (държавният бюджет
заедно с бюджетите на общините, на съдебната власт, на здравната каса и Държавното
обществено осигуряване и др.) дефицитът през 2021 г. ще е по-малък - 4.9 млрд. лв.
Предвиден е буфер от 600 млн. лв., в случай че ситуацията с пандемията COVID-19 се
влоши и доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси. В бюджета на
Министерския съвет беше гласувано максималният размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2021 г. да е близо 67 млн. лв. В бюджета на Народното
събрание са записани 1, 5 млн. лв. приходи и 83 млн. лв. разходи. В бюджета на
Администрацията на президента са предвидени приблизително 9 млн. лв. разходи.
Банкеръ, 26 ноември 2020

650 лева минимална заплата от 2021 г., реши правителството
Минималната работна заплата ще стане 650 лв. от 1 януари 2021 г. Размерът й ще се повиши
с 6,6% в сравнение с настоящата година, реши правителството. Предлаганият нов размер на
минималната работна заплата от 650 лв. ще допринесе за намаляване на бедността сред
работещите, намаляване на неравенствата в разпределението на доходите, повишаване на
покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на
труда. Повишаване мотивацията на работната сила и намаляване на нелоялната
конкуренция. От 1 януари минималната работна часова заплата ще бъде 3,92 лв.
24 часа, 26 ноември 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на хранителни продукти",
по Печалба за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
АДМ Разград ЕАД
Олива АД
Папас Олио АД
Нухелт АД
Кооперация Симид 1000
Компас ЕООД
Мелбон АД
Слънчо АД
Сами М ЕООД
Фаустина Груп ЕООД

Град
Разград
Кнежа
Ямбол
Пловдив
Пловдив
Монтана
София
Свищов
Перник
София

Печалба,
(хил. лв.)
2018
37 733
16 939
1 711
1 646
712
1 099
1 078
1 086
522
916

2019
26 549
22 050
9 670
3 385
2 070
1 683
1 388
1 046
922
650

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

Маню Моравенов: В момента МСП имат още
по-голяма нужда от дялови инвестиции

БФБ-София
Седмичен оборот
23 - 27 ноември 2020 г.
Пазар

Българската фондова борса започна да изпълнява
Оборот (лв.)
първите стъпки от плана си за стимулиране на
Основен пазар
динамични български компании да набират капитал за
Premium
508 566.38
инвестиране в техния растеж чрез инициативата
Standard
8 997 492.42
"beamUp lab". Темата за възможностите за рисково и
АДСИЦ
430 626.59
дялово финансиране е основна на първата стратегическа
Регулиран пазар среща по програмата beamUp lab, която се провежда
9 957 961.65
общо
днес онлайн. „В момент на криза, в който се намираме,
стартъпите и малките и средни предприятия (МСП) имат
BGREIT: 02.11.2020 – 01.12.2020
още по-голяма потребност от рискови и дялови
инвестиции и Българска фондова борса заедно с
партньорите си в beamUp lab работи активно, за да
улесни максимално достъпа им до капитали. Убедени
сме, че тези усилия ще дадат тласък на компаниите и те
ще проходят този труден период по най-успешния
начин.“, каза д-р Маню Моравенов, изпълнителен
директор на БФБ и доцент във ВУЗФ. Други акценти в
срещата са споделеният опит при търсене на капитал от
BGBX40: 02.11.2020 – 01.12.2020
страна на стартираща компания в лицето на фирма
99.0
Naicoms и бранда й MedCare. Ще бъде разгледан и
98.5
подходът, чрез който фондовете за рисков капитал
98.0
97.5
избират в коя компания да инвестират - илюстриран от
97.0
Impetus Capital. Тема на разговорите е и ползата от
96.5
експертизата на глобалния консултант като страна в
96.0
процеса или от гледна точка на компанията, която търси
финансиране, или от позицията на фонда, който
инвестира
в
компания
–
представена
от
SOFIX: 02.11.2020 – 01.12.2020
PricewaterhouseCoopers. С най-голям интерес се очаква
430.0
последната сесия, в която компаниите „Евротръст
428.0
426.0
Технолоджис“, „Колев и Колев“, „Мелиса Клаймът“ и
424.0
„Смарт Органик“ ще направят своето специално
422.0
представяне или т.нар. investor pitch пред инвеститори,
420.0
както и ще получат обратна връзка и препоръки от тях в
418.0
лицето на един от фонд мениджърите на Фондa на
фондовете – Morningside Hill, и Impetus Capital.
Основната цел на пазар beam е да осигури на малкия и
среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с
регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на
публичните компании.
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investor.bg, 26 ноември 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

Водният холдинг дава пари за язовир
“Камчия”
През бюджета на Българския ВиК холдинг е
осигурено финансиране за свързване на
язовирите
“Порой”
и
“Ахелой”
към
водоснабдителната система на Бургас и са
изготвени графици, за да може това да стане
максимално бързо. Това съобщи в областния град
днес заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай Нанков,
който присъства на заседанието на общинския
съвет заедно с екоминистъра Емил Димитров. С
изпълнението на проекта ще се осигури
алтернатива за водоснабдяването в дългосрочна
перспектива, каза Нанков и напомни, че през 1015 г. има периоди на засушаване, като например
към октомври 2007 г. водните количества в
язовир “Камчия” са били сходни с настоящите. За
Варна захранване ще бъде осигурено чрез
превключване към деривация “Китка”. За да се
намалят загубите на вода по нея, тръбата ще бъде
подменена с европейския проект, финансиран по
ОПОС. Има вече подписани договори и обявена
обществена поръчка.
24 часа, 02 декември 2020

София ще заеме 120 млн. лв. от ЕИБ за
инфраструктурни проекти
120 милиона лева заем ще поиска екипът на кмета
Йорданка
Фандъкова
от
Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) за реализацията на
10 основни проекта за подобряване на
инфраструктурата в града. Сред тях са
завършването на вътрешния ринг на София,
който ще извежда трафика от центъра към
Околовръстния път, изграждането на Зелен ринг
- от квартал "Слатина" до Борисовата градина,
довършване на булевард „Тодор Каблешков“,
ремонт на булевард „Копенхаген“, ремонти на
релсови трасета. Има и резервен списък с 5
обекта. Проектите ще се реализират през
следващите 5 години, а заемът ще се връща при
изгодни условия и е за срок от 20 години, посочи
столичният кмет.

Тротинетките на Hobo започват
работа и в Благоевград
Българската компания за споделяне на
електрически
тротинетки
Hobo
започва работа в Благоевград и
конкретно
в
Американския
университет в България (АУБ). Това е
първото разширение на Hobo извън
София, след като фирмата започна
работа през лятото на 2019 г. Като
начало компанията ще пусне 20
тротинетки, които да могат да се
използват в кампуса на университета, а
през пролетта този брой ще се увеличи
заради обичайното повишено търсене
в по-топлите месеци.
Капитал, 01 декември 2020

JYSK планира нови 5 магазина след
рекордна година на българския
пазар
JYSK България отчита рекордна
година въпреки пандемията на Covid19. За финансовата 2019/2020 година
спрямо
предишната
компанията
регистрира ръст на оборота с 21,7% до
71,8 милиона лева, както и покачване
на печалбата преди облагане с данъци
със 105,7% до 8,2 милиона лева.
money.bg, 30 ноември 2020

Изкуственият интелект влиза в
селското стопанство с програми за 9
млн. лева
Правителството
одобри
две
национални научни програми в
сферата на селското стопанство „Интелигентно животновъдство“ и
„Интелигентно
растениевъдство“.
Дейностите по програмите ще се
извършват от 2021 г. до 2024 г.
Финансирането по тях ще бъде за срок
от три години като бюджета на всяка
една от тях е на обща стойност 4,500
млн. лева.
investor.bg, 26 ноември 2020

econ.bg, 02 декември 2020
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"Лидер - 96" ще прави само електрически велосипеди от 2022 г.
Пловдивският производител на велосипеди "Лидер - 96" ще обособи производството на
електрически велосипеди с инвестиция за 4 млн. лв. В момента компанията оборудва
съществуващо помещение във фабриката си в село Рогош, като новите линии ще заработят
от началото на следващата година. Заради растящото търсене в Европа обаче предприятието
планира да преустанови производството на класически колелета и да се пренасочи изцяло
към електрически версии от началото на 2022 г. Инвестицията в обособяване на
производството на електрически велосипеди се прави със собствени средства и включва
няколко части. Компанията вече е направила нов цех за прахово боядисване, където
процесите са полуавтоматизирани. "Целта е да повишим ефективността, да оптимизираме
процесите си и да постигнем по-високо качество на боядисване", казаха от "Лидер - 96" за
"Капитал". Проектът включва също така нов склад за готова продукция, закупуване на нови
производствени линии и земя, която е част от последващ план за разширение.
Капитал, 02 декември 2020

Държавата подписа три инвестиции за 8.3 млн. лв. и близо 300 нови
работни места
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа три сертификата за инвестиции на
обща стойност 8.3 млн. лв., които ще разкрият близо 300 нови работни места. Инвестицията
на „БАДЕР България“ е за производство на тапицерии за автомобилната индустрия, което
ще се реализира на територията на община Русе. Проектът е в размер на 1 500 000 лв., като
чрез него ще бъдат разкрити 180 нови работни места. Вторият проект, който ще получи
сертификат за инвестиция клас „А“ е за разширение на дейността на „Фармалекс България“
АД , като инвестицията по него възлиза на 120 000 лв. и ще бъдат разкрити 60 нови работни
места. Компанията предвижда разширение на дейността си, в направления свързани с
развойна дейност, регулаторни дейности, лекарствена безопасност, качество и съответствие
с изискванията. Проектът на „РОК 7” ЕООД, който ще получи сертификат за инвестиция
клас „Б“ е за изграждане на предприятие за производство на каменна вата, който ще се
реализира в община Търговище. Инвестицията е за 6 770 000 лв., като ще бъдат разкрити
нови 49 работни места.
Банкеръ, 01 декември 2020

S&P потвърди рейтинга на България, но с едно наум за политическата
криза
Международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочния и
краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'.
Като цяло перспективата пред рейтинга остава стабилна, се посочва в доклад. В него обаче
се обръща внимание на политическите предизвикателства пред страната. Агенцията отчита
факта, че 2020 г. мина под знака на антиправителствени протести, които разтърсиха
страната. Затова и фокусира вниманието върху предстоящия парламентарен вот през март
2021 г. Според S&P при липса на голяма политическа промяна пейзажът ще остане
фрагментиран и ще се затрудни формирането на жизнеспособна правителствена коалиция.
А това може да доведе и до повторни избори. Агенцията също така е смекчила прогнозата
си за икономическия спад на България през 2020 г. Свиването на БВП е ревизирано до 4.5% спрямо -6.5%, каквито бяха очакванията на S&P през май месец.
economic.bg, 30 ноември 2020
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АНАЛИЗИ

Епидемията повиши финансовата култура, показва анализ
Епидемията е повишила финансовата култура на българите, които заради кризата са
започнали все повече да използват дигитални канали за кандидатстване за кредит. Освен
това заемите се взимат за важни проекти, а не за финансиране на проекти, които може да
бъдат отложени. Изводите са от традиционния обзор "Потребителският кредит на
българина", подготвен от "БНП Париба лични финанси".
В него се посочва, че почти половината, или 45%, от заявленията за потребителски кредити
в периода май - октомври са подадени през сайта на банката. Ръстът е близо 7% в сравнение
със същия период на 2019 година, когато делът на тези заеми е бил 37.5%.
Данните за онлайн заявленията показват и това, че хората са все по-уверени при
използването на дистанционни канали за финансови услуги и се възползват от техните
предимства - възможност за кандидатстване 24/7 от всяко място, бърза и лесна процедура и
спазване на социална дистанция. Според анализа повишаването на финансовата култура на
българите се доказва и от ръста на средната сума на заявленията за кредити за обединяване
на задължения. През последните шест месеца тя нараства с 5% и достига 9 991 лева, което
е най-високата средна сума сред топ 10-те проекта, за които хората са търсели финансиране.
"Българите оценяват високо факта, че с продукта за консолидация на кредити спестяват
време и пари, тъй като така плащат само една вноска към една кредитна институция и често
тези кредити се сключват при по-изгодни условия в сравнение с обединените заеми",
посочват от банката.
Хората вече приоритизират проектите, за които търсят финансиране.
Например най-голям ръст на средните суми на заявленията е отчетен при кредитите за
обединяване на задължения, лечение и автомобилни ремонти - проекти, които осигуряват
финансова стабилност или не търпят отлагане. В същото време заради кризата е отчетено
значително понижение - 16.7%, на средните суми на заявките за кредити за почивки и
такива почти не са се търсели дори в разгара на лятото.
В периода май - октомври 35.2% от заявките са за потребителски кредити за ремонт на дома,
за обединяване на задължения - 27.5%, и покупка на употребявани автомобили - 15.8%.
Хората използват интернет не само за кандидатстване за кредит, но и за следпродажбено
обслужване - плащане на вноски през уеб сайта без такси или регистрация, чатбот за
самообслужване и безплатна дигитална инфокарта, които предоставят най-важната
информация за кредита, както и безплатно обаждане към консултант на банката.
Средната сума на заявленията за потребителски кредити към банката през последните шест
месеца е 7071 лева, което е много близо до година по-рано, когато сумата е 7160 лева. Найвисока средна сума е отчетена през октомври - 7565 лева, което се обяснява с надеждата за
предприемане на стъпки за възстановяване на икономиката и уверенията на властите, че
антикризисните мерки целят избягване на пълно затваряне.
Данните показват, че най-значителен ръст на средните суми има при заявленията за
финансиране на проекти, които водят до по-добро управление на семейния бюджет, или на
такива, които не могат да бъдат отложени, като лечение и ремонт на автомобила. В същото
време хората пестят от финансиране на проекти, които целят осигуряване на по-голям
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комфорт, но не са топ приоритет. Най-значителен спад на средните суми на заявленията е
отчетен при финансирането на почивки - 16.7% до 2 277 лева.
Друг проект, при който беше отчетен значителен спад на средната сума на заявленията, е за
покупка на обзавеждане - 12.6%. Най-често хората кандидатстваха за 4221 лева, а година
по-рано молбите са за средно 4833 лева Това също е знак, че българите са по-внимателни и
са готови да отложат или преразгледат някои планове с цел да запазят финансовата си
стабилност.
В периода май - октомври 50% от заявленията за потребителски кредити са от хора на
възраст 30-49 години. В същото време молбите с най-висока средна сума - 8125 лева, са
подадени от хора на възраст 50-59 години, като често те използват парите за консолидация
на заеми. Хората на 40-49 години пък са кандидатствали за най-големи суми за покупка на
употребявани автомобили - 8275 лева.
Фактът, че хората на зряла възраст са най-активни при кандидатстване за кредит и заявяват
най-високи средни суми, се обяснява с това, че те са изградили добра кариера, имат
стабилни доходи и са спокойни по отношение на приходите си, анализират от банката.
Дневник, 01 декември 2020
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: ,,ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU
2016/679 (GDPR)“
КОГА: 14 - 15 декември. 2020, 09:30 - 13:00 ч.
КЪДЕ: Online

 АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ – БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛИ
КОГА: 13 януари - 9 юни 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО,
ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ
КОГА: 18-20 януари 2021, 09:30 - 16:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО“
КОГА: 15 февруари - 31 март 2021, 18:30 - 21:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ТРЕНИНГ „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ“
КОГА: 17 март 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.
ЕФЕКТИВНИ ОПЕРАТИВКИ“
КОГА: 7 април 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92
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