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КОРПОРАТИВНИ НОВИНИ

Денис Ершов беше изваден от надзора на
"Петрол"
Денис Ершов вече не е в надзорния съвет на "Петрол".
Решението да бъде сменен е взето на общо събрание на
акционерите, проведено на 9 ноември. На негово място е
избран Николай Джонев, който през последните години е
заемал различни ръководни постове в няколко дружества,
близки до дистрибутора на горива. Все още обаче е
трудно да се каже дали смяната на Ершов може да се
разчита като финалното му излизане от компанията.
Формално той има споразумение за продажбата на дела
си в "Петрол холдинг", който е мажоритарен собственик
на "Петрол", с президента на Международната федерация
по шахмат Кирсан Илюмжинов (дела си продава и
Александър Мелник, с което Илюмжинов ще държи
52%). Официална информация да се е случило реално
прехвърляне обаче няма. Преди няколко дни в интервю за
"Капитал" самият Илюмжинов заяви, че договорът му с
двамата е в сила, но в него има допълнение, според което
той ще влезе в компанията, когато приключат делата
между Ершов и другия голям акционер Митко Събев. За
изваждането на бизнесмена от литовски произход от
надзорния съвет на компанията е гласувал и основният
акционер "Петрол холдинг".

Капитал, 14 Ноември 2012

Четири фирми кандидатстват за
приватизация на "Топлофикация-
Шумен" ЕАД. До изтичането на крайния срок
конкурсна документация купиха "Пирин Ват" ООД,
София, израелската "Телемения" LTD, софийската "Био
Пауър" АД и "ГЕРРАД" АД, Русе. Предварително
интерес към бъдещата продажба на дружеството още в
началото на юли проявиха софийската "Био Пауър" като
фирмата, управлявана от бившия зам.-министър на
енергетиката в правителството на НДСВ Илко Йоцев, ще
участва в конкурса в консорциум с партньори от кръга на
руския енергиен гигант "Газпром". Израелската
"Телемения Импакт", която през лятото увери, че ще
участва в приватизацията, също има опит в енергетиката.
Бизнес в енергетиката развиват и новите двама кандидат-

Средни цени на продажбите в София,
всички райони, към 12.11.2012

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 12.11.2012

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 12.11.2012

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 12.11.2012

Източник: imoti.net
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купувачи. В "Пирин Ват", чиято основна дейност е продажба на енергията, произведена от ВЕЦ
"Топлика", съдружник е депутатът от левицата Кирил Добрев. Фирма "ГЕРРАРД" пък купи преди
години ТЕЦ "Русе-Запад" за 3,6 млн. лв. Сагата с шуменската "Топлофикация" започна през 2008
г. И двата опита за продажба на натрупалото милиони дългове към "Булгаргаз" дружество чрез
Агенцията за приватизация се провалиха. Затова през 2010 г. държавата прехвърли на общината
топлофикационното дружество. Общината иска от новия собственик да пусне парното в града най-
късно за сезон 2013-2014 г., да погаси или предоговори дълговете на дружеството от близо 20 млн.
лв., а в рамките на три години да инвестира поне 1 млн. лв.

Стандарт, 14 Ноември 2012

Четвъртият оператор на БТК
Осем години след приватизацията БТК отново е продадена. И новият, четвърти собственик пак е
финансов инвеститор. В края на миналата седмица "НЕФ телеком България" е продала дела си от
93.99% в компанията на новорегистрираното дружество "Вива телеком България", става ясно от
седмичния бюлетин на Централния депозитар. С това се слага и краят на едно дълго
преструктуриране на задълженията на компанията. И се дава началото на първото по рода си
управление на БТК, поето основно от местен играч в лицето на Цветан Василев, който ще държи
най-големия пакет в телекома. Новият стопанин на БТК е консорциумът между българската
Корпоративна търговска банка (КТБ) и инвестиционното звено на руската ВТБ банк - VTB Capital
(VTB), които чрез свои свързани дружества поемат основна част от капитала на компанията. След
прехвърлянето, осъществено на извънборсов пазар за сумата от 265 млн. евро, "Вива телеком
България" вече притежава 93.99% от телекома. Дружеството обаче само ще е физическият
държател на акциите, а реалното разпределение на собствеността е поделено на по-горни нива в
структурата от компании, които са регистрирани извън България.

Капитал, 13 Ноември 2012

"Нестле България" е инвестирала у нас над 15 млн. евро
За 2011 и 2012 г. "Нестле България" е инвестирала около 15 млн. евро в нови производствени
линии, съвременни технологии, подобряване на качеството на продуктите, обучение на екипи,
избор на най-добрите суровини и доставчици и грижа за здравето на потребителите, съобщиха от
компанията в неделя. „Планираме да продължим да инвестираме усилено в иновации и
съвременно оборудване, което ще затвърди стратегическата роля на фабриката ни за шоколадови
изделия и бисквити, а фабриката за сладолед във Варна ще се превърне в още по-модерна
производствена база и ще разшири ролята си в региона, заяви г-н Хуан Карлос Пералехо,
изпълнителен директор на компанията на среща с чуждестранни журналисти. Нестле България
има разнообразно портфолио – кафе и какаови напитки, шоколадови и захарни продукти,
бисквити, кулинарни продукти, детски храни, зърнени закуски, храни за домашни любимци,
сладолед. Марките на Нестле България са както световно утвърдени, така и местни, традиционни
за българския пазар. Компанията произвежда своите продукти в две фабрики – в завода за
шоколадови и захарни продукти в София, който има повече от 75 години опит, и завода за
сладолед във Варна.

Класа, 12 Ноември 2012

Турска фабрика за 100 млн. евро
Турският холдинг Kastamonu Entegre планира да изгради нови производствени мощности на
територията на българското предприятие на групата – "Кастамону – България" (което доскоро се
казваше "Габровица"). Размерът на инвестицията е внушителен - 100 млн. евро. Но пък секторът е
свръхчувствителен и въпросът е дали има достатъчно дървесен материал за толкова голямо
производство и екологично ли ще е то. Бизнес планът вече е представен в Българската агенция за
инвестиции, с което предприятието кандидатства за сертификат (даващ право на няколко вида
инвестиционни стимули). Първата копка на новата мощност в България ще бъде направена до
средата на 2013 г., казват от дружеството. Плановете са фабриката да заработи през 2015 г.,
съобщи Чаатай Пийадеджи, изпълнителен директор на "Кастамону – България". Като структура
българското предприятие ще бъде подобно на предприятието на холдинга в гр. Кастамону,
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Турция. Тук ще се произвеждат MDF (плочи от влакна със средна плътност) панели, каквито до
момента не се изработват в България. Предприятието ще има капацитет да преработва около 1000
куб.м дървесина дневно. Планът е 10% от продукцията да се продава на българския пазар, а
останалите 90% в чужбина. С новото производство капацитетът на фабриката ще се увеличи три
пъти. Сега тук се преработват 600 тона дървен материал дневно, от които се произвеждат 500
куб.м плоскости от дървесни частици, познати като ПДЧ. Новото предприятие ще бъде изградено
в близост до производствените мощности на "Кастамону – България" край павелбанското село
Горно Сахране.

Капитал, 12 Ноември 2012

БЕХ подписва с "Газпром" за "Южен поток"
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще даде разрешение на
„Български енергиен холдинг” ЕАД да приеме Окончателно инвестиционно решение за проекта
„Южен поток” на територията на България, решиха министрите в сряда. Условие за приемането и
подписването на ОИР е сключването между „Булгаргаз” ЕАД и „Газпром Експорт” на нов договор
за доставки на природен газ за България от 2013 г., който да удовлетворява „Булгаргаз” по
критичните въпроси. Газопроводът е с дължина на основната тръба приблизително 540 км и с
отклонение към Провадия от 59 км, три компресорни станции – Варна, Лозен и Расово, с
технически капацитет от общо 63 млрд. куб. м. газ годишно. Целевият срок за откупуване на
инвестицията ще бъде не по-дълъг от 15 г., считано от началото на търговската експлоатация на
газопровода на българска територия. По отношение на базовия период за достигане необходимото
ниво на вътрешната норма на възвращаемост на собствените средства, страните са съгласували
той да бъде 25 г., като започва от издаването на разрешение за експлоатация. Вътрешната норма на
възвращаемост, заложена в Протокола, е 8% от собствените средства на страните, вложени в
проекта. При спазване на изискванията относно проектното финансиране и при невъзможност за
стопроцентното му осигуряване, ОАО „Газпром” ще осигури средствата за покриване на
собственото самоучастие на „БЕХ” ЕАД в строителството, без това да изменя равното дялово
участие на „БЕХ” ЕАД като акционер. Отпуснатите средства за покриване на самоучастието на
„БЕХ” ЕАД ще се връщат чрез дивидентите от дейността на „Южен поток България” АД.
Конкретните условия относно финансирането ще бъдат уредени с допълнение към Акционерното
споразумение.

Класа, 8 Ноември 2012
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

България е с най-висока производствена
инфлация в целия ЕС
България регистрира най-високата в ЕС годишна
производствена инфлация през септември от 6.6% спрямо
2.6% средно в Евросъюза и с 0.3 процентни пункта над
следващия в подредбата Кипър, сочат данните на
"Евростат". Спрямо август производствените цени в
България нараснаха с 0.3%, колкото и средно в целия ЕС.
В еврозоната производствените цени са се повишили с
0.2% спрямо август и с 2.7% спрямо септември 2011 г. За
месеца най-висока производствена инфлация е
регистрирана в Дания (+1.1%), Холандия (+0.9%) и
Португалия (+0.6%). Най-голям спад има в Гърция (-
0.6%), Испания и Италия (по -0.1%). Спрямо септември
2012 г. най-голямо е нарастването на производствените
цени в България (+6.6%), Кипър (+6.3%) и Румъния
(+6.0%), а най-малко в Швеция (+0.5%), Maлта, Австрия
и Словения (по +0.9%)

Дневник, 07 Ноември 2012

Доходност от 2,53% за държавни
облигации, деноминирани в евро
Министерството на финансите е постигнало доходност от
2,53% на проведения днес аукцион за продажба 7-
годишни ДЦК деноминирани в евро. Постигнатата
доходност на одобреното количество от 30 млн. евро е
рекордно ниска за дългосрочни български държавни
облигации.Спредът спрямо приеманите от инвеститорите
за безрискови германски федерални облигации е 1,90
процентни пункта. За сравнение на предходния аукцион
за същата емисия, проведен през септември,
регистрираната доходност беше 2,91%, а при пускането
на облигацията в обръщение през януари - 4,45%.
Регистрираната на аукциона доходност е под текущата на
облигации със сходни характеристики на редица
държави: Унгария (5,51%), Словения (5,23%), Хърватия
(4,80%), Италия (4,06%), Турция (3,13%) и се приближава
до тази на Полша (2,24%) и Словакия (2,07%).
Предложеното за продажба количество е било в размер
на 30 млн. евро, като подадените поръчки от
инвеститорите са били за приблизително двойно по-
голям обем. Разпределението на одобреното количество
по видове инвеститори показва водеща позиция на
банките, които са придобили 89% от одобреното
количество, следвани от пенсионните фондове (6%) и
инвестиционните посредници (5%). След този аукцион
общият обем на емисията е достигнал 125 млн. евро.

econ.bg, 13 Ноември 2012

14.11.2012
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.54051
GBP/BGN 2.44586

Икономически показатели
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Износът на България за ЕС продължава да спада
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август
2012 г. е отрицателно и е на стойност 3,58 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на
разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер
на 2,83 млрд. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната
външнотърговска класификация, през осемте месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на
предходната година най-голям ръст (37.1%) е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и
подобни продукти”, а най-голям спад (36.1%) - при износа от сектор „Необработени (сурови)
материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”. При вноса от ЕС най-голямо процентно
увеличение (50.6%) е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а
намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и
растителен произход” (0.2%). През периода януари - август 2012 г. износът на България за ЕС
намалява с 2.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 15.7 млрд. лева.
Основните търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и
Белгия, които формират 71.1% от износа за държавите - членки на ЕС. През август 2012 г. износът
за ЕС намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лева.
Според данни, които бяха представени в началото на октомври, за седемте месеца на 2012 г.
износът на България за ЕС намалява с 0.6% спрямо същия период на предходната година и е в
размер на 13.8 млрд. лв.

econ.bg, 12 Ноември 2012

Средната работна заплата за септември е 768 лева, заетите - 2,13 млн.
Души
През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто
тримесечие на 2012 г. с 0,5% до 754 лева. За септември тя е 768 лева, показват данни на
Националния статистически институт, публикувани в четвъртък.. Икономическите дейности, в
които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са финансовите
и застрахователни дейности - със 7%. Дейностите с най-голямо увеличение на средната месечна
заплата са селското стопанство - с 12,2%, и добивната промишленост - със 7,2%. През третото
тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата нараства с 8,8% спрямо третото
тримесечие на 2011 г., Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна
заплата през третото тримесечие на 2012 г. в обществения сектор нараства с 5%, а в частния
сектор - с 10,4%. Работещите по трудов договор към края на септември 2012 г. у нас намаляват с
22 хиляди души. Спрямо края на юни работещите намаляват с 1% и достигат 2,13 милиона души.
Спрямо края на второто тримесечие на 2012 г. най-голямо намаление на наетите лица се
наблюдава в хотелиерството и ресторантьорството - със 17,7%. Най-голямо увеличение на наетите
по трудов договор е регистрирано в административните дейности - със 7,7%, и образованието - с
1,2%.

Класа, 09 Ноември 2012

Статистиката отчита 1,8 на сто спад в промишленото производство
През септември 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно
изгладените данни, намалява с 1.8% в сравнение с август 2012 г., съобщиха от Националния
статистически институт в сряда. През септември 2012 г. календарно изгладеният индекс на
промишленото производство регистрира спад от 1.3% спрямо съответния месец на 2011 г. През
септември 2012 г. спрямо предишния месец е регистрирано намаление в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.7%, и в преработващата промишленост
- с 2.5%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение от 0.6%. По-значителен спад в
преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и
оборудване - с 27.2%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи
без косъм - с 13.0%, при производството на машини и оборудване с общо и специално
предназначение - с 8.8%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с
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6.0%, при производството на облекло - с 5.7%, при производството на хранителни продукти - с
4.1%. Ръст е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 11.2%, при производството
на основни метали - с 10.0%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.3%.

Класа, 08 Ноември 2012

Чакат 0,8% ръст на икономиката
Европейската комисия очаква българската икономика да отчете ръст от 0,8% през тази година.
През 2013 г. БВП на България ще нарасне с 1,4%, а през 2014 г. - с 2%, се посочва в Есенната
икономическа прогноза на ЕК. Тези прогнози са по-песимистични от очакванията на
Министерството на финансите за ръст през тази и следващата година съответно от 1,2% и 1,9%.
ЕК очаква през 2012 г. безработицата в България да е 12,7%, като ще остане без промяна и през
2013 г. За 2014 г. се очаква спад на безработицата до 12,5%. Инфлацията през тази година ще бъде
2,5%. За 2013 и 2014 г. прогнозите са съответно 2,6% и 2,7%. Правителственият дълг на България
ще бъде 19,5% Прогнозите за икономиката на ЕС сочат, че тя остава уязвима, но се очаква
завръщане към растеж през 2013 г. и допълнително засилване през 2014 г. За 2012 г. се прогнозира
свиване на БВП с 0,3% в ЕС и с 0,4% в еврозоната. Растежът на БВП през 2013 г. се очаква да бъде
съвсем слаб - 0,4% в ЕС и 0,1% в еврозоната.

Стандарт, 08 Ноември 2012

Държат €450 млн. в банки в чужбина
450 млн. евро е общата сума, която държат българи на депозити в банките в Европа, научи
"Стандарт". Голяма част от тази сума е в швейцарски банки. По различни данни поне 150 българи
имат спестявания в Швейцария на обща сума 250-300 млн. евро. България получава тази
информация, тъй като по силата на европейска директива се обменя информация за размера на
лихвите по депозитите между страните членки на ЕС. През септември тази година беше подписано
и споразумение с Швейцария. Така при съмнения за укриване на налози родните данъчни могат да
изискват информация от швейцарските банки за наличност по сметки и т.н. Това означава, че след
въвеждане на предложения от Министерството на финансите данък от 10% върху лихвите от
банкови депозити нашенците с пари в чужбина няма да могат да заобиколят налога. Въпреки това
общата сума от 450 млн. евро е като капка в морето спрямо спестяванията на домакинствата,
съхранявани от родната банкова система, които възлизат на 34,708 млрд. лв., или над 17 млрд.
евро към края на септември.

Стандарт, 07 Ноември 2012

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Далекосъобщения", по Дълготрайни активи
за 2011 г.

Приходи от продажби

(хил. лв.)
No_
2011 Предприятие Град

2011 2010
1 Мобилтел ЕАД София 2 486 951 2 572 223
2 Българска телекомуникационна компания (БТК) АД София 1 321 764 1 497 788
3 Космо България Мобайл ЕАД София 817 329 955 139
4 Вестител БГ АД София 22 387 16 985
5 Нетера ЕООД София 20 097 20 392
6 М Сат Кейбъл ЕАД София 12 256 16 414
7 НЕТ 1 ЕООД София 10 897 9 870
8 Орбител ЕАД София 5 534 6 562
9 Цифрова кабелна теевизия ООД Пловдив 3 063 2 567

10 Еском ООД Хасково 2 383 2 244
Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Горчивият край на "Нилана"
Производителят на хляб "Нилана" и дъщерното му
дружество "Хлебни изделия - Подуяне" тръгват към фалит,
тъй като преговорите за продажбата им се провали, а
заемите им не се обслужват. Това стана ясно от съобщение
на Българската фондова борса и коментари на кредитори.
Всъщност един от най-големите производители спря работа
още преди месец. А освободената ниша мигновено беше
преразпределена между останалите в хлебния бранш.
Причината за иска за несъстоятелност са необслужвани
задължения по облигации за 6 млн. евро, които бяха
емитирани от "Хлебни изделия - Подуяне" през юни 2008 г.
От средата на тази година дружеството окончателно спря
да плаща лихвите по тях. През юли и август кредиторите
решиха да изискат изпълнение на определени условия от
страна на компанията, но тъй като това не се е случило, от
банката довереник ОББ са поискали обявяване в
несъстоятелност. Исковете са за "Хлебни изделия -
Подуяне" и за собственика на дружеството и гарант по
дълговете "Нилана".

Капитал, 2012-11-14

"ИХ България" отново ще прави
инвестиции с пари от облигации
"Индустриален холдинг България" смята да издаде нова
емисия облигации, за да погаси досегашната си и да
финансира инвестиции в дружествата си. Това става ясно
от покана за общо събрание на кредиторите от сегашната
емисия, свикано за 17 декември. На него ще бъде
предложено да се одобри взетото вече решение от
акционерите за издаване на дългови книжа до 30 млн. лв.,
със срок от две години. Предвижда се лихвата по тях да
бъде 6.5% на година, а облигациите ще могат да се обръщат
в акции, както и при досегашните емисии на холдинга.
Парите от новите книжа ще бъдат използвани за погасяване
на предишната емисия, частично рефинансиране на
изграждането на кораба "Даймънд Скай", разширение на
пристанището "КРЗ Порт Бургас", както и за други по-малки проекти, посочват от холдинга.
Първичното предлагане на облигациите ще е публично, след което те ще продължат да се търгуват
на Българската фондова борса. В момента "ИХ България" има една емисия облигации за 21.7 млн.
лв., чиито срок изтича през октомври 2014 г. Те също могат да се конвертират в акции, но чак на
датата на падежа.

Капитал, 2012-11-14

Бромак Инвест излезе от Агро Финанс
Бромак Инвест ЕАД е продало 16,76% от Агро Финанс АДСИЦ и делът му е паднал до 0% на 8
ноември 2012 г., показват данни на Централен депозитар. Купувач е Никкомерс 01 ЕООД , чийто
дял нараства от 0,52% на 17,28%. В края на октомври 2012 г. Бромак Инвест ЕАД продаде други
21,5% от Агро Финанс АДСИЦ. VT Trade Opportunities llc е намалила дела си в Арома АД от
28,95% до 0% с дата на регистрация на сделката в Централен депозитар на 6 ноември 2012 г.

БФБ-София
Седмичен оборот (05– 09 ноември
2012 г.) (лв)

Пазар Оборот
Основен пазар

Premium 318 859.59
Standard 1 844 224.09
АДСИЦ 13 021 340.09
Общо 23 862 276.81

BGREIT: 12.10.2012 – 13.11.2012
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Купувач е Лукан Димитров Луканов, чийто дял се увеличава от 7,85% на 36,8%. VT Trade
Opportunities llc е продала и 28,95% от Арома Козметикс АД и делът й намалява до 0% на 7
ноември 2012 г. Купувач е Лукан Димитров Луканов, чийто дял се увеличава от 7,85% на 36,8%.
На същата дата компанията е продала и дела си от 28,95% в Арома Риъл Естейт АД на Лукан
Луканов, чийто дял се увеличава от 7,85% на 36,8%. Euroins Romania Asigurare-Reasigurare е
увеличила дела си в Еврохолд България АД от 3,43% на 5,39% на 7 ноември 2012 г., а така също е
увеличила дела си и в Делта Кредит - от 16,3% на 21,14%.

Инвестор.БГ, 2012-11-13

Иво Прокопиев почерпи Банка ДСК със студена вода за 42 млн.
Евро Дружеството „Алфа Финанс Холдинг“ дължи 42 млн. евро на Банка ДСК. Срещу този заем е
заложено неработещото вече дружество „Дунавски индустриален парк“ в Силистра, чиято
концесия бе отнета от транспортното министерство. Балансовата стойност на дъщерното
дружество е близо 12 млн. евро (24,22 млн. лв.), като материалните активи – имоти и машини,
обезпечаващи кредита са едва 5,8 млн. евро (11,72 млн. лв.). Трябва да се отбележи, че дори тази
оценка е силно завишена, тъй като е извършена от лицензиран оценител през 2007 г., когато
цените на имотите бяха в пъти по-високи отколкото са в момента. В същото време тече вече 5-
годишна амортизация на техниката, което също намалява цената. Така при евентуално неплащане
на кредита, банката ще може да си възстанови в най-добрия случай 10% от отпуснатата сума.
Несъответствието между реалната и обявената балансова стойност на „Дунавски индустриален
парк“ е отразено и в независимия годишен одит.

Класа, 2012-11-12

VP Trade Opportunities SA, Panama е продало 896 888 броя акции,
представляващи 28.95% от капитала на Арома риъл естейт АД. Купувач е Лукан Димитров
Луканов. Сделките са със сетълмент на 07.11.2012 г. Припомняме, Лукан Луканов придоби от VP
Trade Opportunities SA и 28.95% от Арома козметикс АД със сетълмент на 07.11.2012 г. и 28.95%
от капитала на Арома АД със сетълмент на 06.11.2012 г.

Money.bg, 2012-11-12

По-висока цена за дела на дребните акционери в "Плевен БТ"
Акционерите в "Плевен БТ", които не са си продали книжата при търговото предложение през
юли, сега ще получат по-висока цена за тях, стана ясно от обявление на мажоритарния собственик.
Причината е временна забрана, издадена от Комисията за финансов надзор, с която се спира
второто изкупуване. Същинското търгово предложение от лятото е при цена 22.80 лв. на акция.
Тогава мажоритарният акционер успява да придобие 98.17% от капитала, след това е увеличил
дела си до 98.78%. Преминаването над границата от 95% му дава право да направи изкупуване на
останалите книжа до 100%, като собствениците им нямат право да му откажат. Сегашната оферта
е за 29.31 лв. По закон вторичното изкупуване също се одобрява от КФН. На 24 октомври обаче
председателят й Стоян Мавродиев е издал временна забрана за публикуването на поканата за
изкупуване, т.е. спрял го е временно. На 6 октомври надзорът вече е решил, че няма да издава
окончателна забрана, след като "Булгартабак" е коригирал първоначалната оферта. Не е ясно дали
забраната от октомври е била издадена заради цената.

Капитал, 2012-11-09

Пратка за борсата
Куриерската компания "Спиди" започва от 14 ноември вторично предлагане на свои акции на
Българската фондова борса. До 20% от капитала на дружеството ще бъдат предложени на
инвеститорите, които ще могат да купят акции в продължение на само осем работни дни.
Търсеният ценови диапазон е между 51.5 и 55 лв. за акция, което дава пазарна капитализация на
компанията от 76.3 до 81.5 млн. лв. "Целта ни е да привлечем институционални инвеститори като
пенсионни и взаимни фондове, разполагащи със значителен финансов ресурс, които да подкрепят
бъдеща експанзия", заяви изпълнителният директор на "Спиди" Валери Мектупчиян. Той е
основен акционер с 67% в "Спиди груп", която е едноличен собственик на куриерската компания.
Засега "Спиди" не смята да набира средства през борсата, тъй като според Мектупчиян
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компанията е в добро ликвидно състояние. Приходите й за първите девет месеца на годината са 37
млн. лв. спрямо 31.7 млн. лв за същия период на 2011 г., докато маржът на печалбата преди лихви,
данъци, обезценки и амортизации (EBITDA) е 32.4%. Общите приходи от дейността за цялата
минала година са 43.5 млн. лв. Очакванията за 2012 г. са приходите да надхвърлят 50 млн. лв., а
печалбата - 7.7 млн, заявиха от компанията при представянето на "Спиди" пред потенциални
инвеститори.

Капитал, 2012-11-08

Опитите на БДЖ да получи допълнителни приходи от продажби на
активи продължават - дружеството търси купувач за 5.6% от капитала на застрахователна
компания "Алианц България". Това стана ясно от обявление на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (АПСК), която организира продажбата. Акциите на застрахователя
ще се продават чрез конкурс, а минимална цена за тях няма обявена. "Холдинг БДЖ" смята да се
раздели с 202 500 книжа на "Алианц България", с което ще излезе изцяло от застрахователя.
Същият брой акции има и "Национална компания Железопътна инфраструктура", но засега те не
се обявени за приватизация. Двете държавни дружества са най-големите акционери в
застрахователя след мажоритарния "Алианц България холдинг", който държи 78% от капитала.
Кой може да участва Кандидат-купувачите за дела на БДЖ трябва да имат акционерно участие от
поне 50% в най-малко две застрахователни дружества, едното от които да е с общ лиценз – т.е. да
продава масовите автомобилни и имуществени полици. Кандидатът трябва да е работил в тази
сфера поне 10 години, а общата стойност на дяловите му участия в други компании да е оценена
на поне 65 млн. лв. Общите му приходи от всяко едно от тези участия трябва да бъдат най-малко
35 млн. лв.

Капитал Dаily, 2012-11-08

Фирма, свързана с Корпоративна търговска банка, става мажоритарен
акционер във веригата за електротехника "Техномаркет".
Финансовата институция, която беше един от основните кредитори на групата, сега преобразува
заемите си в собственост, като увеличава капитала на групата. Дружество на банката навлиза като
акционер чрез регистрираната в Лихтенщайн компания Domtech Holding AG. Фирмата е създадена
през юни тази година и е представлявана от консултантска компания със седалище във Вадуц. В
КЗК вече има съобщение за предстояща концентрация между Domtech и компанията, развиваща
веригата "Техномаркет", "К енд К електроникс", румънското подразделение K & K Electronics SRL
и Domo Retail. Според непотвърдени източници при увеличението на капитала основната
собственост ще е под контрола на КТБ, но основателите на веригата Николай Китов и Христо
Кусев ще останат миноритарни акционери след привършване на транзакцията.

Капитал Dаily, 2012-11-07
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ИНВЕСТИЦИИ

Прекратиха търга за изграждане на нов
пътнически терминал на пристанище
Бургас
Процедурата за изграждане на нов пътнически терминал на
пристанище Бургас е прекратена заради неподходящи
кандидати, съобщиха от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура”. От подалите документи за
участие в процедурата трима участници, нито един не е
допуснат до класиране. По думите на директора на
Бургаското пристанище Диян Димов начинът по който ще
продължи процедурата, ще бъде обявен от Пристанищна
инфраструктура. Изграждането на морската гара е част от
по-големия проект „Зона за обществен достъп” – Бургас,
който цели отварянето на града към морето. Зоната за
обществен достъп включва 87 000 квадратни метра, от
първо до пето корабно място. Направено е
прединвестиционното проучване за изграждането и
рехабилитацията на необходимата ВиК инфраструктура в
Зоната. Очакванията бяха Морската гара на пристанището
да е готова до 31 август 2013 година. На първия етап от
реализацията й, застроената площ ще бъде 1500 кв.м.

Класа, 14 ноември 2012
Германската фирма "Вербио" ще
инвестира 45 млн. евро в изграждането на
завод за биогаз в Исперих. Това съобщиха от
общинската администрация след среща с представители на
фирмата. По думите на мениджъра на фирмата Бернхард
Синц предприятието ще осигури 40 преки и 200
индиректни работни места. Според него този тип гориво
има голям потенциал и е съобразено с директивите на ЕС
за повишаването на дела на възобновяемите
енергоизточници. Идеята на германската фирма е заводът
да използва слама, а не отпадни торове от
животновъдството, поради факта, че това оскъпява
инвестицията. Очакванията са началото на строителството
да започне в края на 2013 г. и да бъде завършено за една
година, след което съоръженията ще бъдат подложени на
тестове.

БТА, 14 ноември 2012
Влагат 150 млн. лв. в летищата по морето
Над 150 млн. лв. ще бъдат инвестирани в нови пътнически
терминали на летищата в Бургас и Варна. Те ще са готови
до лятото на следващата година, съобщиха от фирмата
концесионер на двата аеропорта. Оттам обясниха още, че
над 500 български компании са работили по
инфраструктурните проекти, възложени от компанията по директен договор от началото на
концесията до момента. Близо 60% от фирмите са били от бургаския и варненския регион.
Стотици други са участвали като подизпълнители по различните проекти. От началото на годината
до момента по двете дестинации са обслужени 3,5 млн. пътници, което е ръст от 4,7 на сто спрямо

Строят плаваща
електроцентрала край Русе
Софийска фирма възнамерява
да изгради плаваща
електроцентрала по река Дунав
край Русе. Това става ясно от
решение за преценяване на
необходимостта от извършване
на оценка на въздействието
върху околната среда на
Регионалната инспекция по
околната среда и водите в града.

Дарик радио, 14 ноември 2012

4 варианта за трасе на
газопровода България –
Сърбия
Приключиха предпроектните
проучвания за изграждане на
междусистемна газова връзка
между България и Сърбия,
финансирани по оперативна
програма "Регионално
развитие". Извършителят на
проучвателните дейности
фирма "Газтек" предлага 4
варианта за трасе на
газопровода.

Строителство Градът, 11
ноември 2012

720 млн. евро ще струва
третия метродиаметър
„Метрополитен“ ЕАД ще
кандидатства за финансиране на
стойност милиарди евро и през
новия програмен период (2014-
2020 година). Общинската
компания вече има готови
проекти, с обща дължина от 22
километра, които ще реализира
пред следващите години.

Stroimedia.bg, 8 ноември 2012
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предходната година. Основни пазари остават Русия и Германия. И двете летища регистрират
значителен ръст на обслужените руски туристи. В челната класация на най-предпочитана
дестинация е руската столица Москва.

Монитор, 13 ноември 2012
Пловдив ще изгражда бизнес парк
Работи се по изграждането на бизнес парк в район "Тракия" на Пловдив. Той ще бъде разположен
на терен от 300 декара зад сградата на пожарната в квартала. Там общината изгражда две шосета и
се планира имотът да се раздели на зони от 50 – 60 декара, които по лесно да се продадат на
частни инвеститори. Това заяви кметът на Пловдив Иван Тотев, цитиран от "ПловдивУтре".
Общината вече преговаря с потенциални инвеститори. От кметството планират да изградят и нов
парк в район Западен. За целта ще бъде облагороден опожарен преди години терен от 250 декара в
близост до околовръстния път. Проектът ще бъде реализиран с помощта на Лесотехническия
университет.

Stroimedia.bg, 12 ноември 2012
Строим инфраструктура в София с 49,2 млн. лв. по JESSICA
София ще получи 49,2 млн. лв. за проекти за развитието на градската среда по линия на Фонда за
устойчиво градско развитие на София (ФУГРС), като половината от средствата се осигуряват от
инициативата JESSICA под формата на нисколихвени и дългосрочни заеми. Съфинансирането ще
е от фонд ФЛАГ. Средствата, които предоставя JESSICA, са от Оперативна програма „Регионално
развитие” и това до голяма степен предопределя изискванията към кандидатите и възможните
области на финансиране. Четири са приоритетните области за финансиране на проектите за
градско развитие, като най-важната е осигуряването на подходяща и рентабилна образователна,
социална, здравна и културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност.
Средства ще се отпускат и за подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез
изграждане на нова или възстановяване на деградирана или декапитализирана градска
инфраструктура. Това може да включва всички допустими индикативни дейности по приоритетна
ос 1 на ОПРР, индустриални зони, бизнес, търговски и развлекателни центрове, спортни
съоръжения.

Stroitel, 12 ноември 2012
Бургас предлага преференции на корейски компании
Община Бургас може да предложи преференциални условия за корейски инвеститори в новата
индустриална зона, заяви кметът Димитър Николов на среща с посланика на Република Корея у
нас Чън Би-хо. На срещата присъства и зам.кметът по финанси Красимир Стойчев. Посланикът се
ангажира да запознае потенциалните инвеститори с възможностите, които им предлага Бургас за
бизнес проекти. Дискутирана бе и възможността са сътрудничеството в областта на интегрирания
градски транспорт и опазването на околната среда. Съществува реална възможност в Бургас да
бъде изграден Българо-корейски научно-изследователски институт към БАН. Кметът Николов
запозна посланика с предимствата на морския град за реализирането на този амбициозен проект.
Припомняме ви, че в края на октомври Гуо Йеджоу, извънреден и пълномощен посланик на
Китайската народна република, се запозна с два от стратегическите проекти за Община Бургас -
Индустриална зона и Зона за обществен достъп, предаде агенция "Фокус".

Econ.bg, 12 ноември 2012
Бум на продажбите в Плевенско заради дългове
Бум на продажби на производствени и търговски имоти заради необслужвани кредити през
последните месеци в област Плевен, отчитат експерти от „Бряг имоти“. По думите им масово се
разпродават фабрики, магазини и бензиностанции. Справка с Регистъра на публичните продажби в
областта, публикуван на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители, показва, че в
момента на търг заради дългове са обявени 10 производствени имота, 16 търговски обекта, 5
офиса на фирми, 6 заведения, има дори бензиностанции и паркоместа. Наблюдават се и масови
запори за жилища – близо 100, следвани от продажбите на земеделска земя. Най-скъпият имот,
който се продава от съдия-изпълнител, е парцел в Червен бряг, обявен на първоначалната цена от
473 760.00 лева. Става дума за бивша фабрика с 3-етажна сграда. Заради договорна ипотека се
продава и фабрика в село Чомаковци - цех за производство на почистващи пособия за
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домакинството, производствена сграда за тъкан и нетъкан текстил и складове за готова продукция.
Началната цена, обявена за имота, е 130 240.00 лв. Заради дълг се продава и търговски имот в
Долна Митрополия, като обявената първоначална цена е 46 380 лв., и триетажна производствена
сграда в Индустриалната зона на Плевен за 322 712 лева.

1kam1.com, 11 ноември 2012
Спадът при новото строителство продължава
Общо 596 са новите жилищни сгради, въведени в експлоатация през третото тримесечие на тази
година, като броят им е с 11.3% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това
показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани
днес. Тенденцията новопостроените сгради да са с по-малко жилища, а те пък от своя страна да са
с по-малка площ се запазва. Отделно от това спадът през третото тримесечие е трети поред, макар
и не толкова голям колкото беше през предходното тримесечие. Новите жилища в тези 596 сгради
са 2 652, което е с 18.4% по-малко на годишна база. Общата им полезна площ е спаднала с 11.6% в
сравнение със същото тримесечие на 2011 г. до 217.7 хил. кв. м, но в същото време средната
полезна площ на едно жилище се е увеличила. През третото тримесечие тя достига 82.1 кв. м,
което е повишение спрямо отчетените за същия период на миналата година 75.8 кв. м.

Капитал, 9 ноември 2012
18 дка от Мелничния комбинат „Рила С.Т.Х“ Благоевград на тезгяха за
1 641 000 лв.
Частен съдия-изпълнител обяви за публичен продан най-големия мелничен комбинат в Пиринско
преди години „Рила С.Т.Х“ Благоевград. Първоначалната цена, от която ще стартира надаването за
имота, който преди време привличаше апетити на крупни инвеститори е 1 641 000лева. Години
наред комбинатът бе безстопанствен и обект на плячкосване от страна на ромите. През 2008
година бившият собственик на предприятието, покойния благоевградски бизнесмен Тодор Мицев
направи най-голямата сделка в Благоевград за последното десетилетие и продаде "Рила" на
полската фирма Паркридж за над 6 000 000 Евро. Купувачите дойдоха в Благоевград регистрираха
имота си и собствеността си Имаха амбициозния план да стоят огромен МОЛ с множество
магазини, офиси, подземни гаражи и куп екстри за благоевградчани. Направиха опит да започнат
строеж и изчезнаха.Това принуди бившия кмет на Благоевград Костадин Паскалев да ги обяви за
издирване с Интерпол поради неплащане на местните данъци и такси.Според коментарите тогава
фирмата фалирала още в зората на задаващата се през 2010 година криза и са оставили имота си
безстопанствен.

Струма - Благоевград, 9 ноември 2012
Имоти на Строителни войски продадени за жълти стотинки
Главно управление строителство и възстановяване (ГУСВ) попаднало в престъпна схема, в която
един кредитор с помощта на съдебни изпълнители успяват да разпродадат на изненадващо ниски
цени няколко от неговите имоти. Самото предприятие оценява нанесените му до момента щети за
над 5,2 милиона лева. Общоизвестен факт е, че държавното се стопанисва по-трудно и по-
небрежно от личното. Разчитайки на този принцип, един кредитор се насочва умишлено към
държавното ГУСВ. Той се казва Красимир Моллов, управител е на дружеството „Еликон" ООД.
Всичко започва с изкупуването на едно неизплатено трудово възнаграждение на стойност 8-10 000
лева. Кредиторът бързо се ориентира и запорира на верижен принцип част от най-привлекателните
имоти на ГУСВ. Съдия изпълнителите и кредиторът са давани от ГУСВ на прокурор, камарата на
частните съдебни изпълнители и дори на ГДБОП многократно. Никой обаче не намира основание
да повдигне обвинение. Тъй като ГУСВ е държавно предприятие, негов принципал е министерство
на регионалното развитие. Там отдавна знаят за схемата.

24 часа, 9 ноември 2012
Пазарджик изгражда модерна автогара
До средата на януари 2013 г. всички 39 сгради и масивната ограда на бившите казарми в
Пазарджик трябва да бъдат сринати. Това съобщи кметът на общината Тодор Попов. На тяхно
място идната пролет трябва да започне изграждането на новата автогара на Пазарджик, който е
единствения областен център у нас без подобно съоръжение. За да се случи това Министерският
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съвет прехвърли безвъзмездно на общината терена на бившите казарми, който е 60 дка. Вече е
избрана и смолянска фирма за разрушителните дейностти, като критерия за възлагане на
обществената поръчка е бил най-ниска цена, информира градоначалникът. При разрушаването ще
бъдат отделени и запазени годните керемиди и тухли от старите сгради, които ще бъдат
използвани от общината за други нужди. Желязото от бившите казарми пък ще бъде приспаднато
от цената на услугата, а останалото ще бъде платено на фирмата от общинската хазна, обясни
Тодор Попов. Новата автогара ще бъде изградена на принципа на публично-частното
партньорство.

Stroimedia.bg, 8 ноември 2012
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АНАЛИЗИ

Зимата на тяхното спокойствие
"Плащаш четири нощувки, получаваш пет", "Безплатно настаняване на дете до 12 години", "Ранни
записвания до средата на декември", "Осигурен превоз до пистите и намаления за ски гардероба".
Битката на промоциите, бонусите и специалните оферти за предстоящия ски сезон вече "заваля"
сред офертите на туроператори и хотелиери. И макар в сравнение с преди кризата
предварителните резервации през последните години да имат несравнимо по-малък дял от всички
зимни ваканции, те дават първите сигнали за предстоящия сезон. Добрата новина през тази година
е, че ранните записвания вървят с темпа от 2011 г., като за някои пазари има и лек ръст. Пазарът
ще се движи нагоре основно от туристи от съседни държави и Русия, а изборът на ски дестинация
пак ще зависи от ниската цена, което увеличава шанса на България.

Допитване до хотелиери и туроператори в ски курорти показва и че на този етап няма фактори,
които да ги тревожат сериозно. Въпреки това обаче никой не е "абсолютен оптимист", че може да
се постигнат много по-различни от миналогодишните резултати.

Засега изглежда, че цените на хотелите ще са същите като миналата година, но окончателната
стойност на почивките ще стане ясна, когато се обявят и офертите за картите.

Надежди за ръст
Кризата сви сериозно "вторите" годишни ваканции на много туристи. Но след лавината от
проблеми на ски дестинациите през последните години през сезон 2011/2012 г. в големите курорти
в България бе отчетен ръст в рамките на 3-5% по оценки на бранша. Той се дължеше най-вече на
увеличените пътувания от съседните балкански държави, а не на традиционните пазари за този
вид туризъм - Великобритания и Русия. Засега картината за предстоящия сезон не се очертава
много по-различна, показва допитване на "Капитал Daily" до туроператори и хотелиери.

На завършилата преди дни ключова туристическа борса в Лондон всички дестинации в Европа
изразиха позитивни нагласи за предстоящия зимен сезон, както и очаквания за до около 10% ръст.
В редица изказвания на туроператори отново бе подчертано, че туристите продължават да
сравняват много оферти за почивки, търсят по-изгодни варианти, очакват да получават все повече
безплатни услуги в пакетите и обмислят сравнително дълго къде точно да отидат. На фона на този
"профил" на скиорите и през тази година България продължава да попада в челните места на
всички класации за евтина ски ваканция в Европа. Засега обаче това е повод само за умерен
оптимизъм.

"Готвим се за сравнително добър зимен сезон, записванията вече започнаха", коментира
председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин. По думите
му през тази година отново се очаква силен интерес от съседните на България държави, с
нормален темп протичат и записванията от Англия, Ирландия и Русия.

Хотелиерите в Банско, Боровец и Пампорово съобщават, че към момента ранните записвания
вървят с миналогодишното темпо, като за някои пазари, като Русия например, има отчетен малък
ръст. От икономическото министерство съобщиха дори по-позитивни данни - около 10%
увеличение на предварителните резервации.

Важно разяснение обаче прави управителят на туроператора "Солвекс" Галин Георгиев: трябва да
се отчете и това, че през последните години за Русия е характерен увеличаващ се интерес към
предварителните резервации заради свързаните с това намаления. "Ето защо при руския, а и по
принцип при руски говорещите пазари се наблюдава тенденция като цяло записванията да се
изместват по-рано", посочва той. Така излиза, че сегашният ръст не означава повече туристи от
Русия в зимните курорти.
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Без сигнали за проблеми
На този етап хотелиерите и туроператори казват, че няма предпоставки за сериозни проблеми през
зимата. Въпреки все още високите температури очакванията на синоптиците са през декември вече
да има снежна покривка. Дори и това да не се случи, и в Банско, и в Боровец, и в Пампорово през
последните години бяха закупени достатъчно машини за сняг, от които той може да "завали" при
първото задържане на по-ниски температури. Отделно от това големите туроператори са заявили
същия брой чартъри както миналата зима.

Нямаме сигнали за фактори, които могат да имат негативно влияние, коментира управителят на
хотел "Самоков" в Боровец Светлана Атанасова. По думите й очакванията са в курорта да има
"добър сезон".

"Ранните записвания вървят и са сходни с миналата година", каза и председателят на
туристическата асоциация в Банско Мариана Спасова, която е и собственик на хотел "Кралев
двор". По думите й вече в много хотели са продадени и пакетите около новогодишните празници.

Сезонният барометър
Въпреки че през последните години силно намаля делът на скиорите от Великобритания и Русия,
все още те имат ключова роля за резултатите от сезона. По данни на туроператори чартърните
програми ще бъдат сходни с миналогодишните, като във Великобритания се продават и пакети с
традиционни и нискотарифни линии. По данни на туроператори към момента има малък ръст на
ранните резервации от Англия и Ирландия, който е в рамките на до 5-6%.

Прогнозите за туристите от руски говорещите пазари - Русия, Украйна, Беларус и Молдова, също
са умерени, като според Галин Георгиев от "Солвекс" ръстът ще е от порядъка на 5 до 7%.
Съществени разлики от някой конкретен пазар не се очакват. По думите му интересът от страна на
туристите от съседните на България държави също ще се запази в рамките на наблюдаваното през
миналата година. Така очакванията му за предстоящите месеци като цяло са за ръстове,
съизмерими с отчетените през миналата зима. "Ако успеем да реализираме ръст от 5-6% общо за
сезона, ще е много добре", посочва той.

Поглед на север и юг

Вече няколко поредни години южната съседка на България - Гърция, се превърна в ключов пазар
за ски туризма като най-осезаемото присъствие на гръцки туристи има в Банско. Въпреки
притесненията покрай сериозните икономически проблеми там през миналата година големите ски
курорти отчетоха стабилен интерес. Към момента записванията от Гърция са сходни с 2011 г., като
хотелиерите от Банско казват, че групи от страната се очакват и през ноември и декември,
предимно в хотелите, предлагащи СПА услуги. По-голямата част от гръцките туристи идват в
България през уикендите, обикновено със собствен транспорт.

През последните две години хотелиерите отчитат и зараждащ се интерес от другата южна съседка
на България - Турция. Въпреки че все още групите от страната са малко, от бизнеса отбелязват, че
се увеличават запитванията за ски почивки, при това без изразени маркетинг усилия от българска
страна.

"Основният проблем в Турция остават визите, цената на една виза е 70 евро, което е по-скъпо от
нощувката", коментира Благой Рагин. По думите му трябва да се работи по облекчаване на режима
за турски туристи на ниво ЕС, както и да се мисли върху подобряване на административното
обслужване. Данните на хотелиерите показват, че вече има записвания на турски туристи за
Боровец и Пампорово, като очакванията са от този пазар да бъде отчетен ръст от поне 10-15%, но
на сравнително ниска база.
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Засега хотелиерите не очакват по-силен интерес от северната съседка на България - Румъния.
Въпреки че румънците са сред най-честите посетители на морските курорти и други градове в
страната, като Велико Търново например, техният брой по ски курортите е малък. Отделно от това
хотелиерите казват, че румънските скиори идват доста кампанийно в страната - около големи
християнски или национални празници. Данните на хотелиерите засега показват спад на
записванията от Румъния (между 5 и 15% по различни оценки), но и резервациите оттам
обикновено не са при ранни записвания.

Капитал, 11 ноември 2012
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 ФИРМЕНО КОНКУРЕНТНО РАЗУЗНАВАНЕ
КОГА: 14-16.11.2012

КЪДЕ: хотел "Шипка", София, бул "Тотлебен" 34А

 СЕМИНАР: АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
КОГА: 15.11.2012

КЪДЕ: Парк Хотел Москва, София

 ЕСЕНЕН СЕМИНАР НА BGOUG
КОГА: 16-18.11.2012

КЪДЕ: Правец

 ОЦЕНКА НА ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ - ТЕОРИЯ И
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
КОГА: 29.11.2012

КЪДЕ: Vivacom ArtHall, София, ул. Гурко 4

 НЛП - ПРАКТИК: УПРАВЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ
КОГА: 16.10.2012-13.01.2013

КЪДЕ: Учебен център на Института по НЛП, София, ж. к. Белите брези, ул. "Дойран" 15,вх. Б,
ет. 2, офис 7


