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Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Преди година на общото събрание на ГБСБ бордът на директорите обеща съветът да се разраства,
да продължава да гради репутацията си и да има
още по-активно обществено присъствие.
През изминалите дванайсет месеца членовете нараснаха с 27%, организирани бяха редица
значими събития, от които компаниите имаха
практическа полза и които увеличиха видимостта
на съвета, а ГБСБ се утвърди като високоуважавана бизнес организация и работеща платформа за
обмяна на опит и идеи.
На общото събрание, което се проведе през
март, в ръководството на съвета влязоха четирима
нови членове. Те поеха щафетата с обещание да
използват опита и възможностите си за постигането на общите цели на организацията, да се
вслушват в гласа на членовете и да поддържат
нейните основни ценности. Всички те имат ясна
визия за развитието на съвета и си поставят още
по-високи цели.
Защото, както каза досегашният председател на
борда на директорите господин Йоанис Поликандриотис, за да вървим напред, трябва непрекъснато
да вдигаме летвата.
С уважение,
Екипът на „Балкански хоризонти”
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Πριν από ένα χρόνο στη Γενική Συνέλευση του ΕΕΣΒ
το Δ.Σ. δεσμεύτηκε ώστε το συμβούλιο να επεκταθεί, να
συνεχίζει να χτίζει τη φήμη του και να έχει πιο δυναμική
δημόσια παρουσία.

Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες τα μέλη
αυξήθηκαν κατά 27%, οργανώθηκαν αρκετές σημαντικές
εκδηλώσεις με πρακτικό όφελος για τις εταιρείες που
βοήθησαν στην καλύτερη δημόσια παρουσία του
συμβουλίου και το ΕΕΣΒ πλέον αποτελεί μια αξιοσέβαστη
επιχειρηματική οργάνωση και μία ευρεία πλατφόρμα
ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε
τον Μάρτιο, στο Δ.Σ. εισήλθαν τέσσερα νέα μέλη. Πήραν
τη σκυτάλη με την υπόσχεση να χρησιμοποιούν την
εμπειρία και τις ικανότητές τους για την επίτευξη των
κοινών στόχων της οργάνωσης, να ακούν τη φωνή των
μελών και να διατηρούν τις βασικές αξίες του ΕΕΣΒ. Όλα
τα μέλη έχουν ένα σαφές όραμα για την ανάπτυξη του
συμβουλίου και θέτουν προς εφαρμογή ακόμα
υψηλότερους στόχους.
Διότι, όπως είπε ο πρώην πρόεδρος του διοικητικού
συμ-βουλίου, κ. Ιωάννης Πολυκανδριώτης, για να πάμε
μπροστά πρέπει να ανεβάζουμε τον πήχη συνεχώς.

Με εκτίμηση
Η ομάδα του „Βαλκανικοί ορίζοντες”

НОВИНИ
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Четирима нови членове
влизат в борда на
директорите на ГБСБ

Н

икос Калайтзидакис, генерален мениджър на
„Кока-Кола ХБК България”, Евангелос Литрас,
мениджър на „Алфа банк България”, Макис Мавропулос, директор на „Рипорт БГ” и Янис Ксирухакис, мениджър на „Юнисистемс България”, са
новите членове на борда на директорите на Гръцкия бизнес
съвет в България (ГБСБ). Те ще заместят Йоанис Поликандриотис, Спиридон Аргиропулос, Антъни Хасиотис и Николаос
Георгопулос, чийто мандат изтече. Новите членове имат тригодишен мандат.
Двама от досегашните членове – Стаматис Теодоропулос,
генерален мениджър на „Чипита” и Георгиос Русос, изпълнителен директор на „Интраком България”, запазват местата си
в съвета след общото събрание, което се проведе на 16 март.
Бордът включва и трима членове, чийто мандат все още
не е изтекъл – Клеоники Георгиаду, изпълнителен директор
на „Дромеас България”, Ангелос Парасхакис, изпълнителен
директор на „ДДБ България”, и Лукас Лука, мениджър на
„Сайпбул Ентерпрайсес”.
В краткото си представяне господин Калайтзидакис подчерта, че е сравнително отскоро в България, но това му дава
свеж поглед към работата на организацията, като зад гърба
си има както собствения си опит и знания, така и голямата
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Ο

Τέσσερα
νέα μέλη
εισήλθαν
στο Δ.Σ.
του ΕΕΣΒ

κος Νικόλαος Καλαϊτζιδάκης, γενικός διευθυντής
της Coca-Cola HBC Bulgaria, ο κος Ευάγγελος
Λύτρας, διευθυντής της Alpha Bank Bulgaria, ο κος
Μάκης Μαυρόπουλος, διευθυντής της Report BG
και ο κος Γιάννης Ξηρουχάκης, διευθυντής της Uni
Systems Bulgaria είναι τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Βουλγαρίας
(ΕΕΣΒ). Θα αντικαταστήσουν τον κο Ιωάννη Πολυκανδριώτη,
τον κο Σπυρίδωνα Αργυρόπουλο, τον κο Αντώνη Χασιώτη και
τον κο Νικόλαο Γεωργόπουλο, η θητεία των οποίων έληξε. Τα
νέα μέλη έχουν τριετή θητεία.
Δύο πρώην μέλη, ο κος Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, γενικός
διευθυντής της Chipita και ο κος Γιώργος Ρούσσος, διευθύνων
σύμβουλος της Intracom Bulgaria, διατηρούν τις θέσεις τους
στο διοικητικό συμβούλιο μετά τη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου.
Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν και τρία μέλη, η
θητεία των οποίων δεν έχει λήξει – η κα Κλεονίκη Γεωργιάδου,
διευθύνων σύμβουλος της Dromeas Bulgaria, ο κος Άγγελος
Παρασχάκης, διευθύνων σύμβουλος της DDB Bulgaria και ο κος
Λουκάς Λουκά, διευθυντής της Cypbul Enterprises.
Στη σύντομη παρουσίασή του ο κος Καλαϊτζιδάκης τόνισε
ότι ήρθε πρόσφατα στη Βουλγαρία, αλλά αυτό του προσδίδει
μια φρέσκια ματιά στο έργο της οργάνωσης, και συμπλήρωσε
ότι μπορεί να υπολογίζει τόσο στην εμπειρία και τις γνώσεις του,
όσο και στην μεγάλη εταιρία που εκπροσωπεί.
«Αν εκλεγώ, θα είμαι η φωνή σας στο ΕΕΣΒ», είπε ο κος
Λύτρας πριν από την ψηφοφορία.
Ο κος Μαυρόπουλος υποσχέθηκε να μοιραστεί τα 17 χρόνια
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Кои са новите
членове

ΕιδΗσεις

Ποια είναι
τα νέα μέλη

Евангелос Литрас, 48-годишен, е роден в Гърция. След като се дипломира със степен бакалавър по икономика от университета в Пирея, той придобива и магистърска степен по бизнес администрация в
Атинския университет за икономика и бизнес. Назначен
е за управител за България на „Alpha Bank – България”
през септември 2010 г. Преди това от 2008 г. е управител
„Банкиране на дребно” в банката. Евангелос Литрас има
професионална кариера с повече от 20 години опит в банкирането. През този период той заема водещи позиции в
структурата на Alpha Bank Group.
Ο κος Ευάγγελος Λύτρας, 48 χρονών, γεννήθηκε
στην Ελλάδα. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς με πτυχίο στα Οικονομικά, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Bulgaria το Σεπτέμβριο
του 2010. Προηγουμένως, από το 2008 διετέλεσε διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής στην τράπεζα. Ο
κος Ευάγγελος Λύτρας έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα και κατείχε
ηγετικές θέσεις στη δομή του Alpha Bank Group.
Макис Мавропулос е завършил УНСС, специалност „Международни икономически отношения”, с магистърска степен и владее отлично български и английски език. Професионалният
му опит се простира върху широк кръг дейности в областта на
търговията, консултантските услуги и недвижимите имоти. От
2004 г. е директор на „Рипорт БГ” АД, чиято основна дейност
е изготвяне на печатни електронни издания за бизнес информация, обработка и анализ на икономически и статистически
данни и база данни за директен маркетинг.
Ο κος Μάκης Μαυρόπουλος κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα
στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Εθνικής
και Παγκόσμιας Οικονομίας της Σόφιας. Μιλάει άριστα αγγλικά
και βουλγαρικά. Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στο εμπόριο, την παροχή συμβουλών και την αγορά
ακινήτων. Από το 2004 είναι διευθυντής της Report BG, που έχει
ως κύρια δραστηριότητα τη σύνταξη έντυπων και ηλεκτρονικών
εκδόσεων, που προσφέρουν επιχειρηματικές πληροφορίες, επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων και
βάση δεδομένων για το άμεσο μάρκετινγκ.
n Янис Ксирухакис е мениджър на „Юнисистемс България”
(Uni Systems Bulgaria), която е част от Info-Quest Group и дъщерно
дружество на Uni Systems, един от петте най-големи ИТ системни
интегратори в югоизточна Европа. Той притежава докторска степен
по електроинженерство и компютърно инженерство от Атинския
национален технически университет и сертификат за професионално
управление на проекти от Института за управление на проекти Project
Management Institute. Автор е на множество публикации във водещи
международни издания и носител на академични и професионални
отличия. Заемал е отговорни постове в гръцки и международни ИТ
компании, сред които Info-Quest Group, European Dynamics и IBM. От
1997 г. досега е участвал в повече от 50 проекта в частния и държавния
сектор в областта на интеграцията на системи, ИТ инфраструктура,
разработка на софтуер и e-business решения в Гърция, България и
Румъния.

Никос Калайтзидакис е генерален
директор на „Кока-Кола ХБК България” с
18-годишен опит в областта на продажбите, маркетинга и мениджмънта във
водещи компании в Европа и Централна
Азия. Притежава бакалавърска степен по
информационни технологии и магистърски степени от INSEAD, Университета Уелс
и Университета Съсекс. (повече за него
четете на 36 стр.)
Ο κος Νίκος Καλαϊτζιδάκης είναι γενικός διευθυντής της Coca-Cola HBC Bulgaria,
με 18 χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση σε ηγετικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.
Κατέχει πτυχίο στην Πληροφορική και ΜΒΑ
από το INSEAD, το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και το Πανεπιστήμιο του Sussex. (Διαβάστε περισσότερα για αυτόν στην σελ. 36)

n Ο κος Γιάννης Ξηρουχάκης είναι διευθυντής της Uni Systems
Bulgaria, που αποτελεί μέλος του Ομίλου Info-Quest και θυγατρική της Uni
Systems, μιας από τις πέντε κορυφαίες επιχειρήσεις στην αγορά των Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Systems Integration)
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &
Μηχανικός Η/Υ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης διαχείρισης έργων από το διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων (Project Management Institute). Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες τεχνικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, ενώ έχει βραβευθεί με
επιστημονικές και επαγγελματικές διακρίσεις. Έχει αναλάβει υπεύθυνες θέσεις
σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του
Ομίλου Info-Quest, της European Dynamics και της IBM. Από το 1997 μέχρι
σήμερα, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 ιδιωτικά και δημόσια έργα
στον τομέα της ολοκλήρωσης συστημάτων, της ανάπτυξης λογισμικού και
των λύσεων e-business στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
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компания, която представлява.
„Ако бъда избран, ще бъда вашият глас в ГБСБ”, каза господин Литрас преди гласуването.
Господин Мавропулос обеща да сподели своя 17-годишен
опит в българската бизнес действителност с другите компании в съвета.
Господин Русос благодари на членовете за подкрепата и
ги увери в желанието си да продължи да работи за съвета.
Господин Теодоропулос, който е сред основателите на
ГБСБ, каза, че би искал членовете да възпримат съвета като
„нещо свое, като продължение на своето професионално
присъствие в страната”.
Представяйки дейността на съвета през изминалата
година, досегашният председател на борда Йоанис Поликандриотис подчерта, че въпреки икономическите предизвикателства, към съвета са се присъединили 62 нови компании както гръцки, така и български и международни, и членовете
му към края на 2010 г. наброяват 196.
ГБСБ се утвърди като високо уважавана организация и
платформа за обмяна на мнение между бизнеса. Събитията,
организирани от съвета през годината, събраха повече от 2
000 участници и предоставиха възможност за изява на членовете и обмяна на опит, каза той. В краткия си преглед на
събитията, организирани от съвета, той открои конференцията за гръцко-българско сътрудничество в енергетиката, презентациите на нови членове, уъркшопа по ОП „Конкурентоспособност” и PR форума за управление на корпоративната
репутация, както и бизнес форума с участието на президентите на България и Гърция - Георги Първанов и Каролос Папуляс, който беше организиран от гръцкото посолство в София
в сътрудничество с ГБСБ.
Господин Поликандриотис подчерта, че плановете на
съвета са да развива още по-активно тази дейност, като
отдели специално внимание и на благотворителността. Той
напомни и основните ценности на съвета - честност, стремеж
към съвършенство и висок професионализъм. В речта си
досегашният председател на борда благодари на основните
спонсори на дейността на съвета през изминалата година:
„Еко България”, „Обединена българска банка”, „Глобул”, „Юробанк EFG България”, „Германос” и „Алфа банк”.
Общото събрание единодушно прие и отчет за дейността
на организацията през изминалата година и бюджет за следващата и освободи досегашните членове на борда.
Присъстващите на събранието попълниха и анкета как
оценяват дейността на съвета и какви препоръки биха напривили.
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εμπειρίας του στη βουλγαρική επιχειρηματική πραγματικότητα
με άλλες εταιρείες στο συμβούλιο.
Ο κος Ρούσσος ευχαρίστησε τα μέλη για την υποστήριξή
τους και τους διαβεβαίωσε για την επιθυμία του να συνεχίσει να
εργάζεται για το συμβούλιο.
Ο κος Θεοδωρόπουλος, ένας από τους ιδρυτές του ΕΕΣΒ,
είπε ότι θα ήθελε τα μέλη του συμβουλίου να το βλέπουν σαν
«κάτι δικό τους, ως επέκταση της επαγγελματικής παρουσίας
τους στη χώρα».
Παρουσιάζοντας τη δραστηριότητα του συμβουλίου κατά
το περασμένο έτος ο πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ιωάννης
Πολυκανδριώτης τόνισε ότι παρά τις οικονομικές προκλήσεις,
στο ΕΕΣΒ εντάχθηκαν 62 νέες εταιρείες, ελληνικές, βουλγαρικές
και διεθνείς, και στα τέλη του 2010 τα μέλη του αριθμούσαν
196.
Το ΕΕΣΒ έχει γίνει μια αξιοσέβαστη οργάνωση και πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιχειρήσεων
και των πολιτικών. Οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το
συμβούλιο κατά το περασμένο έτος συγκέντρωσαν πάνω από
2.000 συμμετέχοντες και έδωσαν στα μέλη την ευκαιρία να
συναντηθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Στη σύντομη ανασκόπηση των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από το συμβούλιο, ο κος Πολυκανδριώτης αναφέρθηκε στη διάσκεψη για
την ελληνοβουλγαρική συνεργασία στην ενέργεια, στις παρουσιάσεις νέων μελών, στο εργαστήριο για το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», στο PR Φόρουμ για την διαχείριση της εταιρικής φήμης,
όπως και στο επιχειρηματικό φόρουμ με τη συμμετοχή των προέδρων Ελλάδας και Βουλγαρίας – κυρίων Κάρολου Παπούλια και
Γκεόργκι Παρβάνοφ, που οργανώθηκε από την ελληνική πρεσβεία στη Σόφια, σε συνεργασία με το ΕΕΣΒ.
Ο κος Πολυκανδριώτης τόνισε ότι το συμβούλιο σχεδιάζει
να αναπτύσσει πιο ενεργά αυτή την δραστηριότητα, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στη φιλανθρωπία. Υπενθύμισε και τις βασικές αξίες του συμβουλίου - ειλικρίνεια, προσπάθεια για τελειότητα και επαγγελματισμό. Στην ομιλία του, ο πρώην πρόεδρος
του Δ.Σ. ευχαρίστησε τους βασικούς χορηγούς της δραστηριότητας του συμβουλίου το περασμένο έτος: Alfa Bank, Globul,
United Bulgarian Bank, Germanos, Eurobank EFG Bulgaria και
Eko Bulgaria.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση για τις
δραστηριότητες του οργανισμού κατά το προηγούμενο έτος και
τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος και απήλλαξε τα τρέχοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του συμβουλίου και προσέφεραν τις συστάσεις τους.
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Министърът на икономиката
Трайчо Трайков и вицепремиерът
на Гърция Теодорос Пангалос
откриха фабрика на Leaf

Тobacco Мihailidis в Сандански

Б

ългарският министър на икономиката Трайчо
Трайков и гръцкият вицепремиер Теодорос
Пангалос прерязаха лентата на нова тютюнопреработвателна фабрика на Leaf Тobacco
Мihailidis в Сандански в края на януари.
Министър Трайков подчерта, че от инвестицията
полза имат бизнесът и хората и от двете страни на границата. „За мен, като министър на икономиката, е важно
стимулирането на инвестиционната активност, да има
нови работни места, да се плащат повече данъци в България. В същото време насърчавам българските компании
да работят навън, защото могат да ползват конкурентните предимства на различни пазари и да стават посилни”, каза той.
Във фабриката са инвестирани 9,5 млн евро и се
откриват около 600 работни места. Новата мощност ще
позволи на компанията да увеличи количествата тютюн,
изкупувани от българските производители, от 15% на
22%.
„По този начин виждам решаването на проблемите на
българските тютюнопроизводители – да има реален
пазар на българските тютюни и конкуриращи се преработващи мощности“, допълни българският министър.
Вицепремиерът Пангалос поздрави България за прекратяването на процедурата на ЕК за свърхдефицит и
подчерта нуждата от по-гъвкав подход в рамките на
Европейския икономически и валутен съюз. Беше направен преглед на съвместните енергийни проекти. Като
приоритет беше посочено изграждането на междусистемна газова връзка, както и възможността за изграждането на регазификационен терминал за втечнен природен газ в северната гръцка част на Егейско море.

ΕιδΗσεις

Εγκαίνια της νέας μονάδας του
ομίλου «Καπνική Μιχαηλίδης»
στο Σαντάνσκι από τον υπουργό
Οικονομίας Τρ. Τράικοφ και τον
αντιπρόεδρο της ελληνικής
κυβέρνησης Θ. Πάγκαλο

Τη νέα μονάδα του ομίλου «Καπνική Α. Μιχαηλίδης» (LTAM)
στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας εγκαινίασαν στα τέλη Ιανουαρίου
ο υπουργός Οικονομίας Τράιτσο Τράικοφ και ο αντιπρόεδρος
της ελληνικής κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος.
Ο κ. Τράικοφ τόνισε ότι η επένδυση θα ωφελήσει επιχειρήσεις
και ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων. «Για
μένα, από τη θέση του υπουργού Οικονομίας, έχει μεγάλη
σημασία η τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας και οι νέες
θέσεις εργασίας, καθώς και να καταβάλονται περισσότεροι
φόροι στη Βουλγαρία. Παράλληλα ενθαρρύνω τις βουλγαρικές
εταιρείες να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, επειδή
μπορούν να απολαμβάνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
των διαφόρων αγορών και να γίνονται ισχυρότερες», δήλωσε ο
υπουργός.
Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 9,5 εκ. ευρώ και το
εργοστάσιο δημιουργεί περίπου 600 θέσεις εργασίας. Η νέα
μονάδα θα επιτρέψει στην εταιρία να αυξήσει τις ποσότητες
καπνού που προέρχονται από Βούλγαρους παραγωγούς από
15% σε 22%.
«Έτσι βλέπω την επίλυση των προβλημάτων των Βούλγαρων
παραγωγών καπνού: να υπάρχει πραγματική αγορά για τα
βουλγαρικά καπνά και ανταγωνιστικές μονάδες επεξεργασίας»,
δήλωσε ο Βούλγαρος υπουργός.
Ο κ. Πάγκαλος συνεχάρη τη Βουλγαρία για την περάτωση
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και σημείωσε την ανάγκη για μια πιο ευέλικτη
προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική
Ένωση. Έγινε και επισκόπηση των κοινών ενεργειακών έργων.
Στις προτεραιότητες αναφέρθηκε η κατασκευή διασύνδεσης
φυσικού αερίου και η δυνατότητα κατασκευής τερματικού
σταθμού επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου
στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου.
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Снимка: Надежда Чипева

България
вдига
димната
завеса

Η Βουλγαρία διαλύει το
προπέτασμα καπνού
Даниела Петрова

О

т 1-ви януари България въведе мерки за ограничаване на пушенето на обществени места,
чиято крайна цел е до няколко години то да
бъде напълно забранено. Въпреки че забраната се приема противоречиво, въвеждането
на мерките е в съответствие със световните практики и
цели по-добра грижа за здравето на хората.
За да бъде преходът по-плавен за пушачите, а и за собствениците на ресторанти и заведения, правителството
реши да въведе ограниченията поетапно. След две години
се планира пушенето на обществени места да бъде изцяло
забранено. Окончателно решение обаче все още няма.
Въвеждането на пълна забрана ще бъде обсъдено отново
през 2013 г., сподели пред български медии председателят
на парламентарната група на управляващата партия ГЕРБ
Красимир Велчев.
Без значение на коя дата ще бъде напълно забранено
пушенето на обществени места, реформата не би имала
никакъв успех, ако няма подкрепа от обществото и ако правителството не покаже решимост да контролира спазването на ограниченията.
В България вече се наблюдава тенденция към намаляване на цигарите – докато преди няколко години близо 50%
от населението пушеше, сега делът на пушачите е под 40%.
Данни на Националния статистически институт показват, че
в момента 29,2% от българите пушат редовно, а 9,6% отвреме-навреме. В този контекст въвеждането на ограничения дори изостава от тенденциите в обществото.
Близо месец след като бяха въведени новите правила
здравното министерство проведе анкета какво мислят
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Ντανιέλα Πετρόβα

Α

πό την 1η Ιανουαρίου η Βουλγαρία έχει εισάγει μέτρα
για τον περιορισμό του καπνίσματος σε δημόσιους
χώρους, ενώ ο απώτερος στόχος της είναι σε λίγα
χρόνια να τεθεί σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση.
Παρά το γεγονός ότι η απαγόρευση θεωρείται
αμφιλεγόμενη, η εφαρμογή των μέτρων γίνεται σύμφωνα με
τις διεθνείς πρακτικές και στοχεύει στη βελτίωση της υγείας των
ανθρώπων.
Για να είναι πιο ομαλή η μετάβαση για τους καπνιστές και
τους ιδιοκτήτες των εστιατορίων και μπαρ, η κυβέρνηση
αποφάσισε να εφαρμόσει τους περιορισμούς σταδιακά. Η
πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους
προβλέπεται μετά την πάροδο διετίας. Τελική απόφαση όμως
δεν έχει ακόμα ληφθεί. Η επιβολή της πλήρους απαγόρευσης θα
συζητηθεί εκ νέου το 2013, δήλωσε στα βουλγαρικά μέσα
ενημέρωσης ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του
κυβερνώντος κόμματος GERB Κρασιμίρ Βέλτσεφ.
Ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς θα απαγορευθεί εντελώς
το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, η μεταρρύθμιση δεν θα
έχει καμία επιτυχία αν δεν έχει την υποστήριξη της κοινωνίας και
αν η κυβέρνηση δεν δείξει αποφασιστικότητα να παρακολουθεί
τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς.
Στη Βουλγαρία ήδη παρατηρείται πτωτική τάση στην
κατανάλωση τσιγάρων. Πριν από λίγα χρόνια σχεδόν το 50% του
πληθυσμού κάπνιζε, ενώ τώρα ο αριθμός αυτός έχει πέσει κάτω
του 40%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας σήμερα το 29,2% των Βούλγαρων καπνίζουν τακτικά,
και το 9,6% καπνίζουν περιστασιακά. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν
ότι η θέσπιση περιορισμών υστερεί σε σχέση με τις τάσεις στην
κοινωνία.
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хората за пълната забрана за пушене на обществени места.
Данните показват, че 72% от българите искат незабавно да
се забрани изцяло пушенето на закрити обществени места.
Евентуално отлагане на забраната за срок от една година
среща подкрепата на 2,6 на сто, а 3,1% се обявяват за отлагане с две и повече години. Анкетата е била на сайта от 24
януари до 21 февруари 2011 г. и в нея са участвали едва 1
862 души. Проучването не е представително.

Новите изисквания

От 1 януари помещенията за пушачи в заведенията, в търговските и административните сгради, офисите и закритите
части на гарите и летищата трябва да са оградени. Има разлики между изискванията за кафенета с площ под 50 кв. м и
по-големите заведения.
Заведенията под 50 кв. м могат да избират дали в тях да
се пуши, или не. Ако са избрали да се пуши, на входната
врата трябва да има надпис, че пушенето е позволено и
заведението е забранено за лица под 18 години. Това, че
заведението е за пушачи, трябва да бъде обявено във
всички менюта, представяния и описания на мястото. На
видимо място е необходимо също да бъде изписан телефонът на дежурния здравен инспектор, на когото може да се
сигнализира, ако вентилацията не работи. Веднъж годишно
акредитирана лаборатория трябва да измерва ефективността на вентилацията. Надпис „Заведението е без тютюнев
дим” и задраскана цигара пък показват още на входната
врата, че мястото е само за непушачи.
Заведенията с площ над 50 кв. м могат или да забранят
изцяло пушенето, или да обособят отделни зони за пушачи.
Пространството, в което е разрешен тютюневият дим,
трябва да е по-малко от 50% от площта на заведението.
Помещенията за пушене трябва да са отделени с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати. На вратата на обособените помещения трябва да има надпис
„Помещение за пушене. Забранено за лица до 18-годишна
възраст” и знак със запалена цигара. В секторите за пушачи
трябва да има механична вентилация, която да работи през
цялото работно време на заведението. Светещ знак с надпис „Вентилацията работи“ и телефон на дежурния здравен
инспектор, който може да бъде сигнализиран при неработеща вентилация, са задължителни. И в тези заведения
веднъж годишно ще се прави измерване колко е ефективна
вентилацията от лицензирана лаборатория.
В дискотеките и баровете, които са с изцяло
нощен режим на работа,
пушенето е разрешено
независимо от площта им.
В хотелите пък поне
половината от стаите
трябва да са за непушачи,
ако собственикът прецени, че ще има стаи за
пушачи. Тъй като в закона
не е изрично посочено, че
това са 50% от стаите, има
две възможности. Собственикът на хотел би
могъл да определи 50% от
стаите да бъдат за пушачи
и 50% за непушачи, или да

ΠολιτικΑ

Σχεδόν ένα μήνα μετά την εισαγωγή των νέων κανονισμών
το Υπουργείο Υγείας διεξήγαγε μια έρευνα για το τι σκέφτονται
οι άνθρωποι για την εφαρμογή της ολικής απαγόρευσης
καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το
72% των Βουλγάρων θέλουν να απαγορευθεί αμέσως και
πλήρως το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Την
ενδεχόμενη αναβολή της απαγόρευσης με ένα έτος
υποστηρίζουν μόλις το 2,6% των συμμετεχόντων στην έρευνα,
ενώ το 3,1% είναι υπέρ της αναβολής για δύο ή περισσότερα
έτη. Η έρευνα διεξήχθη στην ιστοσελίδα του υπουργείου την
περίοδο 24 Ιανουαρίου – 21 Φεβρουαρίου 2011 με τη συμμετοχή
1.862 ανθρώπων. Η έρευνα δεν είναι αντιπροσωπευτική.

Νέες απαιτήσεις

Από την 1η Ιανουαρίου είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν ειδικοί
χώροι για καπνίζοντες στα εστιατόρια, στα εμπορικά και
διοικητικά κτίρια, στα γραφεία και στους κλειστούς χώρους
στους σταθμούς και στα αεροδρόμια. Υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των απαιτήσεων για τις καφετέριες έκτασης κάτω των 50
τ.μ. και για τις καφετέριες μεγαλύτερης έκτασης.
Τα καταστήματα με αίθουσες εμβαδού κάτω των 50 τ.μ.
μπορούν να επιλέξουν αν θα είναι για καπνιστές ή όχι. Εάν
επιλέξουν να είναι για καπνιστές, η πόρτα της εισόδου πρέπει να
φέρει επιγραφή ότι το κάπνισμα επιτρέπεται και ότι απαγορεύεται
η είσοδος σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών. Σε όλα τα
μενού, στις παρουσιάσεις και στις περιγραφές του καταστήματος
πρέπει να σημειωθεί αν είναι για καπνιστές ή μη καπνιστές. Το
τηλέφωνο του εφημερεύοντος επιθεωρητή υγείας πρέπει να
αναρτηθεί σε εμφανές σημείο, για να μπορούν οι πελάτες να τον
ενημερώνουν εάν το σύστημα εξαερισμού δεν λειτουργεί.
Μία φορά το χρόνο ένα διαπιστευμένο εργαστήριο οφείλει
να πραγματοποιεί μέτρηση της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εξαερισμού. Επιγραφή «Εστιατόριο χωρίς καπνό»
και απαγορευτικό σήμα τσιγάρου δείχνουν από την πόρτα
εισόδου ακόμα ότι το κατάστημα είναι μόνον για μη καπνιστές.
Τα καταστήματα έκτασης άνω των 50 τ.μ. μπορούν είτε να
απαγορεύσουν το κάπνισμα πλήρως, είτε να διαμορφώσουν
ξεχωριστούς χώρους για τους καπνιστές. Ο χώρος όπου
επιτρέπεται το κάπνισμα πρέπει να είναι μικρότερος από το 50%
της συνολικής επιφάνειας του καταστήματος. Οι χώροι
καπνιζόντων πρέπει να διαχωρίζονται με αεροστεγείς τοίχους
και καλά κλεισμένες πόρτες. Οι πόρτες των ειδικών χώρων
πρέπει να φέρουν την επιγραφή «Χώρος καπνίσματος.
Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 18
ετών» και το επιτρεπτό
σήμα με ένα αναμμένο
τσιγάρο. Στους χώρους
καπνιστών πρέπει να
υπάρχει μηχανικό σύστημα
εξαερισμού, το οποίο να
λειτουργεί
όλες
τις
εργάσιμες
ώρες
του
καταστήματος.
Άλλα
υποχρεωτικά στοιχεία είναι
η φωτεινή επιγραφή «Το
σύστημα
εξαερισμού
λειτουργεί», καθώς και το
αναρτημένο τηλέφωνο του
εφημερεύοντος
επιθεωρητή υγείας, τον
Снимка: οποίο οι πελάτες μπορούν
Цветелина Белутова
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България забранява
рекламата на цигари
До 2013 г. всички форми на пряка и непряка реклама на
тютюневи изделия у нас ще бъдат забранени, а пушенето на
героите в българските филми и в телевизионните предавания ще бъде ограничено до минимум. Освен това преди и
след филми и предавания, в които се пуши, задължително
ще се пуска реклама срещу цигарите. Това е заложено в
проект на национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в България, съобщи през март Министерството на
здравеопазването.
Целта на мерките, залегнали в програмата, е между 2011
г. и 2015 г. да се намали броят на пушачите в страната и да се
предотврати стимулирането на употребата на цигари чрез
различните видове реклама.
Програмата предвижда също от 2013 г. цигари да могат
да се предлагат единствено в специализирани магазини за
продажба на тютюневи изделия. В тези магазини ще може
да се продава и алкохол. Цигари обаче вече няма да има
в останалите магазини за хранителни стоки, супермаркетите и хипермаркетите. На продавачите на цигари ще
бъде забранено поставянето на кутии с цени или подобни
изображения на витрините, които се виждат от минувачите
на улицата.
Трябва да спре и производството на предмети, играчки,
закуски и лакомства с формата на цигара или други тютюневи изделия. Няма да са разрешени и различните търговски
трикове и стимули като безплатни запалки към цигарите
и т.н. Освен това производителите на цигари ще трябва да
отчитат публично какви средства дават за реклама.
Още от тази година трябва да се променят и опаковките
на цигарите и сегашните надписи „Пушенето убива” ще
бъдат допълнени с илюстрации за ефектите на цигарите
върху организма като например снимка на почернял бял
дроб или жена с празна детска количка.
Програмата предвижда също от 2012 г. да бъде забранена и продажбата на цигари по интернет. За да се следва тя
обаче, тепърва ще трябва да се променят различни закони.
Производителите на цигари няма да могат да спонсорират социални инициативи и ще трябва да отчитат средствата, които влагат в реклама. В рамките на програмата се
забранява слагането на съставки в тютюна, които подобряват аромата и вкуса му.
Здравното министерство смята също, че правителството
трябва да продължи политиката за поддържане на високите
цени на цигарите и на увеличение на акцизите на тютюневите изделия като още една мярка за намаляване на броя на
пушачите в страната.

обособи едно помещение за пушене, в което да има съответната вентилация и маркировка. В стаите за пушачи
трябва да има вентилация.

Контрол и санкции

Глобите за собствениците на заведения, които нарушават
новите разпоредби, са от 300 до 1 500 лв. за еднолични търговци и от 500 до 10 000 лв. за физически лица. Предвидена
е и санкция от 50 до 300 лв. за пушачи нарушители, но тя
може да бъде наложена само ако нарушителят си даде
данните от личната карта.
Спазването на правилата от наредбата за пушене на
обществени места се контролира от здравните инспектори.
Най-честите нарушения от началото на годината са необосо
бените помещения за пушачи или липсващи задължител-
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να ενημερώνουν εάν το σύστημα εξαερισμού δεν λειτουργεί.
Μια φορά το χρόνο διαπιστευμένο εργαστήριο θα πραγματοποιεί
μέτρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος
εξαερισμού.
Στα κλαμπ και στα μπαρ που λειτουργούν αποκλειστικά τη
νύχτα, επιτρέπεται το κάπνισμα, ανεξαρτήτως του εμβαδού
τους.
Στα ξενοδοχεία τουλάχιστον τα μισά από τα δωμάτια πρέπει
να είναι για μη καπνιστές, ενώ ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποφασίσει
να μην υπάρχουν καθόλου δωμάτια για καπνιστές. Δεδομένου
ότι στο νόμο δεν αναφέρεται ρητά ότι γίνεται λόγος για το 50%
των δωματίων, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ο ιδιοκτήτης του
ξενοδοχείου μπορεί να αποφασίσει το 50% των δωματίων να
είναι για καπνιστές και το 50% για μη καπνιστές, ή να
διαφοροποιήσει χώρο καπνίσματος με επαρκή εξαερισμό και
με την αναγκαία σήμανση. Τα δωμάτια καπνιστών πρέπει να
αερίζονται.

Εποπτεία και κυρώσεις

Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων που
παραβιάζουν τις νέες διατάξεις είναι από 300 έως 1500 λέβα για
τις ατομικές επιχειρήσεις και από 500 έως 10.000 λέβα για τα
νομικά πρόσωπα. Υπάρχει επίσης ένα πρόστιμο από 50 έως 300
λέβα για τους καπνιστές-παραβάτες, αλλά αυτό μπορεί να
επιβληθεί εφόσον ο παραβάτης δώσει τα στοιχεία ταυτότητάς
του.
Η συμμόρφωση με τους κανόνες της διάταξης του

φεβρουάριος – μάρτιος 2011
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Η Βουλγαρία απαγορεύει
τη διαφήμιση τσιγάρων

Снимка: Юлия Лазарова

ните надписи. Освен здравните инспектори в контрола над
спазването на наредбата могат да се включат и гражданите.
Те подават сигнали и жалби на указаните телефони.
Проверките дали заведенията отговарят на новите изисквания започнаха още през декември.

Ефектът върху бизнеса

Едно от сериозните притеснения на бизнеса е, че ако се
въведе пълната забрана за пушене, оборотът на ресторантите рязко ще спадне и много заведения ще фалират. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация дори
прогнозира, че забраната на пушенето ще намали приходите на заведенията с 30%.
Практиката на други страни, в които забраната вече е
въведена, обаче показва, че това е неоснователна тревога.
В началото действително е имало лек спад на броя клиенти,
но той продължава само няколко месеца. След това бизнесът се връща към предишните си нива. Анализ на Global
Smokefree Partnership показва, че забраната за пушене
спестява между 1,1 и 1,6 млрд лири на британската икономика, а Норвегия, Ирландия и Канада не отчитат никакъв
отлив на клиенти от заведенията си след въвеждането на
забраната.

Опитът на Гърция

За разлика от България, Гърция реши да стигне до край и да
забрани изцяло пушенето на закрити обществени места

Μέχρι το 2013 όλες οι μορφές άμεσης και έμμεσης διαφήμισης
προϊόντων καπνού στη Βουλγαρία θα απαγορευθούν, ενώ το
κάπνισμα στις βουλγαρικές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές
θα περιοριστεί στο ελάχιστο. Επιπλέον, πριν και μετά ταινίες
και τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες εμφανίζεται κάπνισμα,
υποχρεωτικά θα μεταδίδεται διαφήμιση κατά του καπνίσματος.
Αυτό προβλέπει το σχέδιο του Εθνικού προγράμματος για τον
περιορισμό του καπνίσματος στη Βουλγαρία, όπως ανακοίνωσε
το Μάρτιο το Υπουργείο Υγείας.
Ο στόχος των μέτρων που προβλέπονται στο πρόγραμμα
είναι ο αριθμός των καπνιστών στη χώρα να μειωθεί την περίοδο
2011-2015 και να αποφευχθεί η προώθηση της κατανάλωσης
τσιγάρων μέσω των διάφορων τύπων διαφήμισης.
Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης από το 2013 τα τσιγάρα
να προσφέρονται μόνο σε ειδικευμένα καταστήματα προϊόντων
καπνού. Σ΄αυτά τα καταστήματα θα πωλείται και αλκοόλ.
Τσιγάρα, ωστόσο, δεν θα πωλούνται πια σε άλλα καταστήματα,
σούπερ μάρκετ και υπεραγορές. Στους πωλητές τσιγάρων
θα απαγορευτεί η τοποθέτηση κουτιών τσιγάρων με τιμές ή
παρόμοιων εικόνων στις βιτρίνες που είναι ορατές από το δρόμο.
Πρέπει να σταματήσει και η παραγωγή αντικειμένων,
παιχνιδιών, σνακ και γλυκών σε σχήμα τσιγάρου ή άλλων
προϊόντων καπνού. Δεν θα επιτρέπονται πια και τα διάφορα
εμπορικά τρικ και κίνητρα, όπως οι δωρεάν αναπτήρες με τα
τσιγάρα, κ.λπ. Επιπλέον, οι εταιρίες παραγωγής τσιγάρων θα
πρέπει να υποβάλουν δημόσιες εκθέσεις για τα κονδύλια για
διαφήμιση.
Από φέτος θα πρέπει να αλλαχθεί και η συσκευασία
των τσιγάρων και η επισήμανση «Το κάπνισμα σκοτώνει»
θα συμπληρωθεί με την απεικόνιση των επιπτώσεων του
καπνίσματος στον οργανισμό, όπως εικόνες με μαυρισμένους
πνεύμονες, με γυναίκα με άδειο καρότσι ή με πόδι πτώματος στο
νεκροτομείο.
Το πρόγραμμα προβλέπει, επίσης, από το 2012 να
απαγορευτεί η πώληση τσιγάρων μέσω του Διαδικτύου. Για αυτό
όμως θα απαιτηθούν αλλαγές σε διάφορους νόμους.
Οι εταιρίες παραγωγής τσιγάρων δεν θα μπορούν να
υποστηρίζουν κοινωνικές πρωτοβουλίες και θα πρέπει να δίνουν
στοιχεία για τα κεφάλαια που επενδύουν σε διαφήμιση. Το
πρόγραμμα απαγορεύει επίσης την τοποθέτηση συστατικών στο
καπνό που βελτιώνουν το άρωμα και τη γεύση του.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας η κυβέρνηση πρέπει να
συνεχίσει την πολιτική της για διατήρηση υψηλών τιμών στα
τσιγάρα και για αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
προϊόντα καπνού ως ένα ακόμη μέτρο για τη μείωση του αριθμού
των καπνιστών στη χώρα.

καπνίσματος σε δημόσιους χώρους ελέγχεται από τους
επιθεωρητές υγείας. Οι πιο συχνές παραβιάσεις που
διαπράχθηκαν από την αρχή του χρόνου είναι οι ελλείψεις
διαμορφωμένων χώρων καπνιστών και υποχρεωτικών
επιγραφών. Εκτός από τους επιθεωρητές υγείας στον έλεγχο
συμμόρφωσης με τη διάταξη μπορούν να συμμετέχουν και οι
πολίτες, καταθέτοντας αναφορές και καταγγελίες σε ειδικά
τηλέφωνα.
Οι έλεγχοι για το αν τα καταστήματα πληρούν τις νέες
απαιτήσεις ξεκίνησαν το Δεκέμβριο.

Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Μία από τις σοβαρές ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου
είναι ότι αν τεθεί σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος
ο κύκλος εργασιών θα μειωθεί κατακόρυφα και πολλά
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още през есента на миналата година. От 1 септември в страната пушенето е забранено на обществени места, въпреки
че мярката бе посрещната с противоречиви реакции. Под
мотото „Намалете цигарите, увеличете живота си” правителството забрани пушенето навсякъде с изключение на казината и големите нощни клубове, за които срокът е до юни
тази година.
Гърция има солиден опит в усилията си да ограничи
пушенето на обществени места. През 2009 г. имаше неуспешен опит за въвеждане на същата реформа. Затова правителството на премиера Георгиос Папандреу каза още миналата есен, че е твърдо решено да доведе промяната докрай.
В началото на тази година, като доказателство за сериозните намерения на кабинета, здравният министър Андреас
Ловердос обяви, че ще бъдат наети още стотици инспектори, които да проверяват дали заведенията спазват изискванията. Глобите за неспазване на забраната са високи – до
10 000 евро за собствениците на заведения, които толерират пушенето, и до 500 евро за пушачи, които нарушават
закона. За да въведе реформата успешно и докрай, правителството на Гърция планира също да стартира кампания
против тютюнопушенето. По данни на здравното министерство държавата, която е на едно от първите места в Европа
по брой пушачи, харчи средно 2 млрд евро за заболявания,
свързани с тютюнопушенето – около 60% от приходите от
акцизи върху цигарите за 2009 г.

Ефектът върху здравето

Всички сме виждали надписите по кутиите с цигари, преду-
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καταστήματα θα πτωχεύσουν. Η Βουλγαρική Ένωση Ξενοδοχείων
και Εστιατορίων προβλέπει ακόμα ότι η απαγόρευση του
καπνίσματος θα μειώσει τα έσοδα των επιχειρήσεων με 30%.
Η πρακτική σε άλλες χώρες όπου η απαγόρευση αυτή έχει
τεθεί ήδη σε ισχύ, ωστόσο, δείχνει ότι η ανησυχία αυτή είναι
αβάσιμη. Στην αρχή πραγματικά καταγράφηκε μια μικρή μείωση
του αριθμού των πελατών, αλλά αυτό διήρκησε μόνον λίγους
μήνες. Μετά ο αριθμός των πελατών επέστρεψε στα
προηγούμενα επίπεδα. Ανάλυση της Global Smokefree
Partnership δείχνει ότι η απαγόρευση του καπνίσματος
εξοικονομεί μεταξύ 1,1 και 1,6 δισ. λίρων στη βρετανική
οικονομία, ενώ η Νορβηγία, η Ιρλανδία και ο
Καναδάς δεν καταγράφουν καμία εκροή
πελατών από τα καταστήματα, μετά τη
θέσπιση της απαγόρευσης.

Η εμπειρία της Ελλάδας

Σε αντίθεση με τη Βουλγαρία, η Ελλάδα
αποφάσισε να φτάσει μέχρι το τέλος
και να απαγορεύσει το κάπνισμα
σε
όλους
τους
κλειστούς
δημόσιους χώρους το φθινόπωρο
του περασμένου έτους. Από την
1η Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα
απαγορεύεται το κάπνισμα
σε δημόσιους χώρους, αν και
το μέτρο προκάλεσε
ποικίλες αντιδράσεις. Με
το σύνθημα «Μειώστε το
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преждаващи, че пушенето е опасно за здравето и причинява редица болести. Малцина обаче се замислят сериозно
върху смисъла на тези надписи. Доклад на Световната
здравна организация, публикуван в края на февруари, сочи,
че над 5 млн души умират заради тютюнопушенето всяка
година – средно по един на всеки 6 секунди. Над 50% от
сегашните пушачи ще платят за навика с живота си. Заради

Цигарените дружества
очакват по-голям износ
Производители на цигари, чиито акции се търгуват
на Българската фондова борса, отчитат 65% ръст на
износа за 2010 г. и прогнозират, че увеличението ще
продължи и тази година. „Булгартабак холдинг” очаква,
че през 2011 г. ще изнесе с 21% повече цигари. Миналата година групата успя да преизпълни заложения си
план в това отношение. Дъщерните дружества на „Булгартабак холдинг” - фабриките в Благоевград и София,
бележат съответно между 40 и 80% повишение на експорта в обеми продадени цигари и между 70 и 110% в
парично изражение. Общо групата е продала в чужбина
58% повече цигари миналата година. Основните й
пазари в момента са Близкият изток, ОНД и Балканският
полуостров. Холдингът преговаря и за продажба на
цигари в Словения, Хърватия и Полша, както и на африканския пазар.
Увеличен износ отбелязва и „Слънце Стара Загора
табак”, собственост на „Сила холдинг”.
Повишеният експорт компенсира свиването на продажбите на цигарените дружества на местния пазар.
Делът на „Булгартабак холдинг” се е свил до около 35%
за 2010, докато през 2009 г. той беше 50%.
През 2010 г. фабриките на холдинга са продали с
54% по-малко къса цигари - около 3,3 млрд, при легален
пазар от близо 10,6 млрд, по данни на бранша. Причините са няколко – по-голямата конкуренция на пазара,
ниската покупателна способност на населението,
ръстът на контрабандата.
„Слънце Стара Загора табак” има много
малък дял в продажбите на цигари на местния
пазар – 3,7 млн къса за 2010 г. Сериозен обаче
е ръстът на компанията в продажбите на
тютюн за пушене - от 46 на 105 тона за
миналата година.
Всички листирани цигарени компании имат ръст на общите си приходи от продажби за 2010 г. –
средно с 20%. В пъти расте
печалбата на „Благоевград-БТ”
и „София-БТ”, което ще се
отрази позитивно на консолидирания краен финансов
резултат на „Булгартабак холдинг”, докато „Слънце Стара
Загора табак” все още е на загуба,
макар и да я свива с около 60% до
1,7 млн лв.

ΠολιτικΑ

κάπνισμα, αυξήστε τη ζωή σας» η κυβέρνηση απαγόρευσε το
κάπνισμα παντού εκτός από τα καζίνο και τα μεγάλα νυχτερινά
κέντρα, για τα οποία η προθεσμία λήγει τον Ιούνιο.
Η Ελλάδα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να
περιορίσει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Το 2009 η
προσπάθεια για την προώθηση αυτής της μεταρρύθμισης δεν
είχε επιτυχία. ΤΤο περασμένο φθινόπωρο η κυβέρνηση του
πρωθυπουργού κου Γιώργου Παπανδρέου δήλωσε ότι είναι
αποφασισμένη να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση. Νωρίτερα
φέτος, ως απόδειξη των σοβαρών προθέσεων της κυβέρνησης,
ο υπουργός Υγείας κος Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε ότι θα
προσληφθούν ακόμα εκατοντάδες επιθεωρητές για να
διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με την
απαγόρευση. Τα πρόστιμα για παράβαση της απαγόρευσης
είναι τσουχτερά - έως και 10.000 ευρώ για τους ιδιοκτήτες των
καταστημάτων που επιτρέπουν ή ανέχονται το κάπνισμα, και
μέχρι 500 ευρώ για τους καπνιστές που παραβιάζουν το νόμο.
Για την πλήρη και επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης η
ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει μια
εκστρατεία κατά του καπνίσματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο
Υγείας η χώρα, η οποία βρίσκεται σε μία από τις πρώτες θέσεις
στην Ευρώπη σε αριθμό καπνιστών, δαπανεί κατά μέσο όρο 2
δισ. ευρώ για ασθένειες που συνδέονται με το κάπνισμα ή
περίπου 60% των εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης
στα τσιγάρα το 2009.

Οι συνέπειες για την υγεία

Όλοι έχουμε δει τις επιγραφές πάνω στα κουτιά των τσιγάρων
που προειδοποιούν ότι το κάπνισμα είναι επιβλαβές για την
υγεία και προκαλεί πολλές ασθένειες. Λίγοι όμως σκέφτονται
σοβαρά για το ακριβές νόημα αυτών των επιγραφών. Έκθεση
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που δημοσιεύτηκε στα
τέλη Φεβρουαρίου, δείχνει ότι κάθε χρόνο πάνω από 5 εκατ.
άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας του καπνίσματος ή κατά μέσο όρο
ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε 6 δευτερόλεπτα. Πάνω από το
50% των σημερινών καπνιστών θα πληρώσουν για τη βλαβερή
συνήθεια με τη ζωή τους. Λόγω της καθυστερημένης επίδρασης
της βλαβερής αυτής συνήθειας στην ανθρώπινη υγεία οι
επιπτώσεις του καπνίσματος μόλις αρχίζουν να διαφαίνονται.
Στον 20ο αιώνα τα τσιγάρα οδήγησαν σε θάνατο 100 εκατ.
ανθρώπους. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί στον 21ο αιώνα, λόγω
του καπνίσματος θα πεθάνουν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι.
Αναμένεται ότι το 2030 θα πεθάνουν πάνω από 8 εκατ. άνθρωποι
λόγω της βλαπτικής επίδρασης του καπνίσματος στην υγεία
τους.
Οι μελέτες δείχνουν ότι το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό
παράγοντα κινδύνου για πολλές ασθένειες όπως τον καρκίνο,
τις καρδιαγγειακές και τις πνευμονικές παθήσεις. Τα τσιγάρα
περιέχουν 400 βλαβερές χημικές ουσίες. Μερικές από αυτές
είναι καρκινογόνες, άλλες προκαλούν φλεγμονή των ιστών του
σώματος, ενώ τρίτες μειώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Βουλγαρίας η
νοσηρότητα και η θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα
έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια. Ο αριθμός
των καπνιστών στη χώρα παραμένει αρκετά υψηλός, ενώ η
ηλικία έναρξης του καπνίσματος συνεχώς μειώνεται. Κάποια
παιδιά έχουν ανάψει το πρώτο τους τσιγάρο σε ηλικία 10
χρονών.
Οι καπνιστές όμως δεν φέρουν ευθύνη μόνο για τη δική τους
ζωή και υγεία. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής
Εταιρίας, του Βρετανικού Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο
και του Institute National du Cancer στη Γαλλία, η οποία
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забавеното действие на вредния навик върху здравето на
хората, ефектите от тютюнопушенето тепърва започват да
се виждат. През 20-и век цигарите са довели до смъртта на
100 млн души. Ако тенденцията продължи, през 21-ви век
заради вредния навик ще загинат един милиард души.
Очаква се през 2030 г. годишно да умират над 8 млн души
заради ефекта на цигарите върху здравето им.
Изследванията показват, че пушенето е основен рисков
фактор за редица заболявания като онкологичните, сърдечносъдовите и белодробните. В цигарите се съдържат 400
вредни химични вещества. Част от тях са канцерогенни, други
водят до възпаление на тъканите в тялото ни, трети намаляват
имунитета ни. По данни на Министерството на здравеопазването в България заболеваемостта и смъртността от рак на
белия дроб са се увеличили почти двойно за последните 40
години. Броят на пушачите в страната остава доста висок, а
възрастовата им граница непрекъснато намалява, като има
деца, които палят първата си цигара още на 10 години.
Пушачите обаче не носят отговорност единствено за
своя живот и здраве. Изследване на Европейското дружество по респираторни заболявания, Британската организация за изследване на рака и Institute National du Cancer във
Франция, публикувано през 2007 г., показва, че в ЕС над 79
000 души умират годишно вследствие на различни заболявания, причинени от пасивно пушене. Най-висок е рискът в
нощни заведения. Според изследванията четири часа, прекарани в дискотека, в която се пуши, са равни на един месец
живот с пушач. Изследвания на Световната здравна организация пък сочат, че всъщност няма безопасно ниво на
пасивно пушене.

Снимка: Юлия Лазарова
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Οι καπνοβιομηχανίες
αναμένουν
αυξημένες εξαγωγές
Οι καπνοβιομηχανίες οι μετοχές των οποίων είναι
διαπραγματεύσιμες στο Βουλγαρικό χρηματιστήριο,
αναφέρουν 65% αύξηση των εξαγωγών το 2010 και
προβλέπουν ότι η αύξηση θα συνεχίσει και φέτος. Η
Bulgartabac Holding αναμένει ότι το 2011 θα εξάγει 21%
περισσότερα τσιγάρα. Πέρυσι η εταιρία κατάφερε να
υπερεκπληρώσει το αρχικό σχέδιο. Οι θυγατρικές
εταιρείες της Bulgartabac Holding, τα εργοστάσια στο
Μπλαγκόεβγραντ και στη Σόφια, σημείωσαν αντίστοιχα
40 και 80% αύξηση του όγκου των εξαγωγών τσιγάρων
και μεταξύ 70 και 110% αύξηση της αξίας τους. Συνολικά,
58% περισσότερα τσιγάρα πούλησε η εταιρία στο
εξωτερικό το προηγούμενο έτος. Οι βασικές αγορές της
τώρα είναι η Μέση Ανατολή, η ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία
Ανεξάρτητων Κρατών) και η Βαλκανική Χερσόνησος. Το
χόλντινγκ σχεδιάζει την πώληση τσιγάρων στη Σλοβενία,
Κροατία και Πολωνία, καθώς και στην αφρικανική αγορά.
Αυξημένες εμφανίστηκαν οι εξαγωγές και της Slance
Stara Zagora-Tabak, που ανήκει στη Sila Holding.
Οι αυξημένες εξαγωγές αντισταθμίζουν τη
συρρίκνωση των πωλήσεων των καπνοβιομηχανιών στην
τοπική αγορά. Το μερίδιο της Bulgartabac Holding έχει
συρρικνωθεί σε περίπου 35% το 2010 ενώ το 2009 ήταν
50%. Το 2010 τα εργοστάσια της συμμετοχικής εταιρίας
πούλησαν 54% λιγότερα τσιγάρα ή περίπου 3,3 δισ. όταν
η νόμιμη αγορά είναι περίπου 10,6 δισ. τσιγάρα,
σύμφωνα με τα στοιχεία του κλάδου. Υπάρχουν πολλοί
λόγοι για αυτή την μείωση – ο μεγαλύτερος
ανταγωνισμός στην αγορά, η χαμηλή αγοραστική
δύναμη του πληθυσμού και η αύξηση του λαθρεμπορίου.
Η Slance Stara Zagora-Tabak έχει πολύ μικρό μερίδιο
στις πωλήσεις τσιγάρων στην τοπική αγορά - 3,7 εκατ.
τσιγάρα το 2010. Σημαντική είναι όμως η αύξηση στις
πωλήσεις καπνού πίπας και τσιγάρου – από 46 σε 105
τόνους πέρυσι.
Το 2010 όλες οι εισηγμένες καπνοβιομηχανίες
σημείωσαν αύξηση των εσόδων τους από πωλήσεις –
κατά περίπου 20%. Τα κέρδη της Blagoevgrad-BT και της
Sofia-BT έχουν αυξηθεί, το οποίο θα έχει θετικό αντίκτυπο
στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της
Bulgartabac Holding. Η Slance Stara Zagora-Tabak
εξακολουθεί να είναι ζημιογόνα, αν και οι ζημιές
μειώθηκαν κατά περίπου 60% σε 1,7 εκατ. λέβα.

δημοσιεύθηκε το 2007, δείχνει ότι πάνω από 79.000 άνθρωποι
στην ΕΕ πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας διαφόρων ασθενειών
που προκαλούνται από το παθητικό κάπνισμα. Ο κίνδυνος είναι
υψηλότερος στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σύμφωνα με
την έρευνα τέσσερις ώρες σε ένα κλαμπ όπου καπνίζεται
ισοδυναμούν με ένα μήνα ζωή δίπλα σε καπνιστή. Μελέτες της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει
ασφαλές επίπεδο έκθεσης σε παθητικό κάπνισμα.
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Снимка: Красимир Юскеселиев

Строежът на
магистрали
набира
скорост
Επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής
αυτοκινητόδρομων
Десислава Димитрова

К

огато сегашното правителство на България дойде
на власт през лятото на 2009 г., едно от обещанията му беше, че до края на мандата му ще бъдат
построени стотици километри нови магистрали.
Строежът на магистрали се превърна във витрина как правителството спазва своите ангажименти за
прозрачност и борба с корупцията и за по-добро усвояване
на еврофондовете.
Може би поради своята конкретност, измеримост и безспорност строежът на магистрали стана и най-често цитираният успех на правителството, който на свой ред задвижва още по-бързо строителството.
Месец след встъпването си в длъжност правителството
представи програма за развитие на транспортната мрежа в
страната и година и половина по-късно продължава да се
придържа към нея. За това време то успя да преодолее продължилия години застой, да реорганизира пътната агенция,
да осигури финансиране, да проведе нови търгове и да възложи договори за строителство на отдавна чаканите отсечки
от магистрали. Година след като пое управлението, 120 км
автомагистрали бяха в строеж, а през есента министърът на
регионалното развитие Росен Плевнелиев и министърпредседателят Бойко Борисов прерязаха лентата на
31-километрова отсечка от магистрала „Марица”.
Първоначалният фокус на правителството беше върху
завършването на три магистрали - „Тракия”, „Люлин” и
„Марица”, но още тогава Плевнелиев каза, че за него лично
приоритет е и строителството на „Струма” - магистралата,
която свързва София с Гърция. Тогава правителството се

Ντεσισλάβα Ντιμιτρόβα

Ό

ταν η σημερινή κυβέρνηση της Βουλγαρίας
ανέλαβε την εξουσία το καλοκαίρι του 2009,
μία από τις υποσχέσεις της ήταν ότι μέχρι το
τέλος της θητείας της θα κατασκευαστούν
νέοι αυτοκινητόδρομοι μήκους εκατοντάδων
χιλιομέτρων. Η κατασκευή των αυτοκινητόδρομων
αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των κυβερνώντων να
τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για διαφάνεια, καταπολέμηση
της διαφθοράς και καλύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων.
Ίσως επειδή η κατασκευή εθνικών οδών είναι κάτι συγκεκριμένο, αξιόλογο και αναμφίβολο, αυτή έχει γίνει η πιο συχνά αναφερόμενη επιτυχία της κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της επιταχύνει τη διαδικασία κατασκευής.
Ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνηση παρουσίασε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη του
δικτύου μεταφορών της χώρας και ενάμιση χρόνο αργότερα
είναι πιστή στην εφαρμογή του. Κατά την περίοδο αυτή, η
κυβέρνηση κατάφερε να ξεπεράσει τα χρόνια στασιμότητας, να
αναβαθμίσει την υπηρεσία οδικών υποδομών, να διασφαλίσει
την αναγκαία χρηματοδότηση, να προκηρύξει νέους διαγωνισμούς και να αναθέσει την κατασκευή τμημάτων των
πολυαναμενόμενων αυτοκινητόδρομων. Την ίδια στιγμή 120
χλμ. αυτοκινητόδρομων βρίσκονταν υπό κατασκευή, ενώ το
φθινόπωρο ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρόσεν
Πλεβνελίεφ και ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ εγκαινίασαν τμήμα μήκους 31 χλμ. του αυτοκινητόδρομου «Μαρίτσα».
Ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης ήταν να ολοκληρωθούν οι αυτοκινητόδρομοι «Τράκια», «Λιούλιν» και «Μαρίτσα»,
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Снимка: Ройтерс

ИКОНОМИКА

ангажира строителството на трите магистрали и на части от
„Струма” да завърши в рамките на неговия мандат.
В началото на тази година правителството даде нов знак
за сериозността на намеренията си, като излезе и отвъд
хоризонта „2013 г.” През януари министреството на регионалното развитие представи „Стратегия за развитие на
транспортната система на Република България до 2020 г.” В
нея България си поставя амбициозна задача да реформира
и доразвие транспортната инфраструктура в страната, като
довърши строителството на седем магистрали и на още толкова скоростни пътища, на тунела под прохода „Шипка” в
Стара планина, както и на още два моста над река Дунав.
До средата на март в министерството се приемаха конкретни препоръки, след което до месец- месец и половина
предложенията ще бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни от пътния сектор и ще бъдат внесени за одобрение в Министерския съвет и в парламента.
Според заложеното в стратегията, до 2020 г. на България
ще са й необходими 5 млрд евро за постигане на средноевропейско ниво на пътната мрежа.
За да се реализират трите стратегически проекта –
магистралите „Струма”, „Черно море” и „Хемус”, ще са нужни
2,3 млрд евро за периода 2014 – 2020 г. Общо 1,3 млрд евро
ще струва завършването на „Хемус”. Магистрала „Черно
море” е приоритет по оперативна програма „Транспорт” на
ЕС за периода 2014 – 2020 г. Бюджетът за изграждането й е
450 млн евро.

Малко предистория

Към 2010 г. България разполага с пътна мрежа от 19 393 км,
от които едва 421 км са магистрали, а останалите са първокласни, второкласни и третокласни пътища и пътни
връзки.
Всъщност, идеята за изграждане на автомагистрален
пръстен в страната с приблизителна дължина около 1 000
км датира от 1971 г., когато Министерският съвет взема
решение, с което дава старт на магистралното строителство
в България. Преди това са приети „Главни насоки за развитие на пътната мрежа за периода 1970-1975 г.”, въз основата
на които е приет нов Закон за пътищата. Това е и периодът, в
който започва с усилени темпове строежът на нови пътища
и се ремонтира съществуващата пътна мрежа.
През май 1971 г. е одобрено изграждането на три авто-
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Министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев отваря
офертите за строителството на участъка Оризово - Димитровград
от магистрала “Марица”.
снимка: Надежда Чипева
Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρόσεν Πλεβνέλιεφ ανοίγει
τις προσφορές στον διαγωνισμό για την κατασκευή του τμήματος
Ορίζοβο - Ντιμίτροβγκραντ του αυτοκινητοδρόμου «Μαρίτσα»

αλλά ακόμα και τότε ο κ. Πλεβνελίεφ είπε ότι θα έχει ως
προτεραιότητα και την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Στρούμα» που συνδέει τη Σόφια και την Ελλάδα.
Τότε η κυβέρνηση πήρε την απόφαση η κατασκευή των
τριών αυτοκινητόδρομων και τμημάτων του
αυτοκινητόδρομου «Στρούμα» να έχει περατωθεί πριν
ολοκληρωθεί η θητεία της.
Νωρίτερα φέτος η κυβέρνηση έδωσε νέες ενδείξεις για
τη σοβαρότητα των προθέσεών της, αναφερόμενη πέραν
του ορίζοντα του «2013». Τον Ιανουάριο το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης παρουσίασε τη «Στρατηγική για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
έως το 2020». Οι φιλόδοξοι στόχοι της στρατηγικής είναι η μεταρρύθμιση και ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών της χώρας και
η ολοκλήρωση της κατασκευής των επτά αυτοκινητόδρομων,
άλλων τόσων δρόμων υψηλών ταχυτήτων, της σήραγγας στο
πέρασμα της Σίπκα, στο βουνό Στάρα Πλανινά, καθώς και των δύο
γεφυρών πάνω από το Δούναβη.
Το υπουργείο συλλέγει συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι τα
μέσα Μαρτίου και στη συνέχεια, σε 1-1,5 μήνα οι προτάσεις θα
συζητηθούν με όλους τους ενδιαφερόμέεους στον τομέα των οδικών μεταφορών και θα υποβληθούν για έγκριση στο Υπουργικό
Συμβούλιο και στη Βουλή.
Σύμφωνα με τη στρατηγική, μέχρι το 2020 η Βουλγαρία θα
χρειαστεί 5 δισ. ευρώ για να κάνει το οδικό δίκτυό της μεσαίου
ευρωπαϊκού επιπέδου.
Για την υλοποίηση των τριών στρατηγικών έργων, των αυτοκινητόδρομων «Στρούμα», «Τσέρνο μορέ» και «Χέμους», θα χρειαστούν 2,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 – 2020. Συνολικά 1,3
δισ. ευρώ θα κοστίσει η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου
«Χέμους». Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Τσέρνο μορέ»
αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταφορές» για την περίοδο 2014 – 2020. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ.

Σύντομο χρονικό

Το 2010 το οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας είχε συνολικό μήκος
19.393 χλμ., εκ των οποίων μόνο 421 χλμ. είναι αυτοκινητόδρομοι,
και τα υπόλοιπα είναι δρόμοι Α, Β και Γ κατηγορίας και οδικές συνδέσεις.
Πράγματι, η ιδέα για την κατασκευή περιφερειακού αυτοκινητόδρομου στη χώρα με μήκος περίπου 1.000 χλμ. χρονολογείται
από το 1971, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αρχίσει
την κατασκευή αυτοκινητόδρομων στη Βουλγαρία.
Προηγουμένως υιοθετήθηκαν οι «Γενικές κατευθυντήριες
γραμμές για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου την περίοδο 19701975», βάσει των οποίων εγκρίθηκε ο νέος νόμος για το οδικό
δίκτυο. Τότε ξεκίνησε με έντονους ρυθμούς η κατασκευή νέων
δρόμων και η επισκευή του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
Τον Μάιο του 1971 εγκρίθηκε η κατασκευή τριών
αυτοκινητόδρομων – «Τράκια», «Χέμους» και «Τσέρνο μορέ». Η
κατασκευή ξεκίνησε το 1974 και το σχέδιο προέβλεπε να κατασκευάζονται περίπου 100 χλμ. ετησίως, έτσι ώστε ο δακτύλιος και
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магистрали – „Тракия”, „Хемус” и „Черно море”. Строежът
започва през 1974 г., като по план е трябвало да се изграждат по около 100 км годишно, така че най-късно до 1988 г. да
се затвори пръстенът и трите автомагистрали да са готови.
До 1990 г. обаче са построени и пуснати в експлоатация
едва 251 км, а други 72 км все още се строят, като финансирането на всички проекти до този момент става със средства
от дръжавния бюджет. Две години по-късно, също със средства от държавния бюджет, стартира доизграждането на
отсечка от около 41 км от „Марица” в участъка ХарманлиСвиленград, от която от 1979 г. до 1986 г. са изградени само
17 км ляво платно. През 1993 г. по програма „Транзитни
пътища I” е сключен финансов договор с Европейската банка
за възстановяване и развитие за съфинансиране на проекти
за рехабилитация на основната пътна мрежа и за доизграждане на отсечка от 32,5 км от автомагистрала „Тракия” между
Пловдив и Оризово. Отсечката е пусната в експлоатация в
края на 1995 г. С подписаното финансово споразумение за
заем с Европейска инвестиционна банка през 2001 г. е осигурено 50% от финансирането на две отсечки от „Тракия”:
„Оризово-Стара Загора” и „Карнобат-Бургас” с обща дължина
от 73 км. По програма Трансгранично сътрудничество с Гърция, със заем от Европейската инвестиционна банка, през
2002 г. започва строителството и на първата отсечка на
„Струма” с дължина 17,7 км. До 2009 г. започнатите през 2001
г. и 2002 г. проекти са почти изцяло завършени.

οι τρεις αυτοκινητόδρομοι να είναι έτοιμοι όχι αργότερα από το
1988.
Μέχρι το 1990, ωστόσο, είχαν κατασκευαστεί και δοθεί σε
κυκλοφορία μόνο 251 χλμ. και άλλα 72 χλμ. βρίσκονταν ακόμα υπό
κατασκευή, ενώ μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση όλων των έργων
γίνεται με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δύο χρόνια
αργότερα, επίσης με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό,
άρχισε η ολοκλήρωση ενός τμήματος του αυτοκινητόδρομου
«Μαρίτσα» περίπου 41 χλμ. μεταξύ Χάρμανλι και Σβιλενγκράντ.
Μόνο η αριστερή λωρίδα μήκους 17 χλμ. του τμήματος αυτού έχει
κατασκευαστεί από το 1979 έως το 1986. Το 1993, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Δρόμοι διαμετακόμισης (transit) I», υπογράφηκε
χρηματοδοτική σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η σύμβαση προέβλεπε τη συγχρηματοδότηση έργων για την αποκατάσταση του κύριου οδικού δικτύου και
για την ολοκλήρωση ενός τμήματος του αυτοκινητόδρομου «Τράκια» περίπου 32,5 χλμ. μεταξύ Πλόβντιβ και Ορίζοβο. Το τμήμα
δόθηκε στην κυκλοφορία στα τέλη του 1995. Με την χρηματοδοτική σύμβαση για δάνειο που υπεγράφη με την Ευρωπαϊκή Τρά-

АВТОМАГИСТРАЛА „ЛЮЛИН”
Правителството планира най-рано да приключи строителството на най-късата магистрала - „Люлин”. Магистралата, която се явява продължение на „Струма”, е с дължина
от около 20 км и се очаква да бъде окончателно завършена през май тази година. Заради релефа на терена,
през който преминава трасето и екологичните изисквания се налага изграждането на три тунела и множество
мостове, виадукти и допълнителни съоръжения. След
изграждането й се очаква магистралата да е ефективна
връзка на транзитния трафик от направлението СофияСолун с направлението София-Ниш и автомагистралите
„Тракия” и „Хемус”.
АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА”
Строителството на магистрала „Струма” е на дневния ред на
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Снимка: Красимир Юскеселиев

Проектите
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трите последни правителства. Магистралата трябваше да
бъде готова за старта на Олимпийските игри в Атина през
2004 г., но заради търсене на вариант за преминаване на
трасето през защитени територии в Кресненското дефиле,
крайният срок е отложен. До момента са построени 40 км от
магистралата в участъка от пътен възел „Даскалово” до Дупница. Общата дължина на аутобана е 173,28 км.
Магистралата, която предлага най-кратката връзка
между пристанищата в българския участък на р. Дунав и
пристанище Солун, е част от трансевропейския транспортен
коридор №4 и се очаква да реши проблема с нарастващия
трафик по това направление и да изведе потока от превозни
средства извън населените места. Тя ще свърже и шест от
най-големите градове в западната част на страната – Видин,
Монтана, Враца, София, Перник и Благоевград. Предвижда
се строителството да приключи до 2015 г. То е разделено на
четири участъка: Долна Диканя-Дупница с дължина 16,8 км,
Дупница-Благоевград с дължина 34 км, Благоевград-Сандански с дължина 67,5 км и Сандански-ГКПП „Кулата” с дължина 15 км.
В началото на март министърът на регионалното развитие и благоустройството
Росен Плевнелиев откри
тръжната процедура за избор
на изпълнител на строителството на отсечката Долна
Диканя - Дупница. Предвижда се през юли да бъдат
избрани изпълнителят на
с тр о и те л н о - м о н та ж н и те
работи и надзора на участъка. До края на март ще
стартира и тръжната процедура за избор на изпълнител
за участъка между Сандански
и Кулата, съобщи още министър Плевнелиев в началото
на март. Индикативната му
стойност е 53 млн евро.
Очаква се договорът за него
да бъде подписан през юли
или август.
В края на януари след
среща на министър-предсе-
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πεζα Επενδύσεων το 2001, εξασφαλίστηκε το 50% της χρηματοδότησης των δύο τμημάτων του αυτοκινητόδρομου «Τράκια»:
Ορίζοβο-Στάρα Ζαγκόρα και Καρνομπάτ- Μπουργκάς με συνολικό μήκος 73 χλμ. Το 2002 άρχισε η κατασκευή του πρώτου τμήματος μήκους 17,7 χλμ. του αυτοκινητόδρομου «Στρούμα» στο
πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας με την
Ελλάδα, με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα
έργα που ξεκίνησαν το 2001 και το 2002 έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί έως το 2009.

Τα έργα
Ο αυτοκινητόδρομος «Λιούλιν»
Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει πρώτος να δοθεί στην κυκλοφορία ο κοντινότερος αυτοκινητόδρομος, «Λιούλιν». Ο αυτοκινητόδρομος που αποτελεί συνέχεια του αυτοκινητόδρομου
«Στρούμα» έχει μήκος 20 χλμ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί το
Μάιο του τρέχοντος έτους. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους,
μέσω του οποίου περνά η διαδρομή και των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων χρειάζεται η κατασκευή τριών σηράγγων, πολυάριθμων γεφυρών, οδογεφυρών και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων. (Μετά την κατασκευή του ο αυτοκινητόδρομος θα λύσει το
πρόβλημα του κυκλοφοριακού φόρτου από την κατεύθυνση
Σόφιας-Νις και τους αυτοκινητόδρομους «Τράκια» και «Χέμους».)
Ο αυτοκινητόδρομος «Στρούμα»
Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Στρούμα» βρίσκεται στην
ημερήσια διάταξη των τριών τελευταίων κυβερνήσεων της χώρας.
Ο αυτοκινητόδρομος έπρεπε να είναι έτοιμος για την έναρξη των
Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004, αλλά η προθεσμία αναβλήθηκε λόγω της αναζήτησης καλύτερης διαδρομής μέσα στις
προστατευόμενες περιοχές στα στενά της Κρέσνας. Μέχρι στιγμής
έχουν κατασκευαστεί 40 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο στο
τμήμα από τον οδικό κόμβο Ντασκαλόβο μέχρι την Ντούπνιτσα.
Το συνολικό μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι 173,28 χλμ.
Ο αυτοκινητόδρομος που προσφέρει τη συντομότερη σύνδεση μεταξύ των λιμένων στο βουλγαρικό τμήμα του ποταμού
Δούναβη και του Λιμένος Θεσσαλονίκης αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών № 4. Αναμένεται να λύσει το
πρόβλημα της συμφόρησης και της αυξημένης κίνησης στην
κατεύθυνση αυτή και να διοχετεύσει τη ροή των οχημάτων εκτός
των κατοικημένων περιοχών.
Η εθνική οδός θα συνδέσει και έξι από τις μεγαλύτερες πόλεις
στο δυτικό τμήμα της χώρας – Βίντιν, Μοντάνα, Βράτσα, Σόφια,
Πέρνικ και Μπλαγκόεβγκραντ. Η κατασκευή του αυτοκινητόδρο-
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μου «Στρούμα» πρέπει να ολοκληρωθεί
μέχρι το 2015. Η εθνική οδός είναι χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα: Ντόλνα Ντικάνια – Ντούπνιτσα, μήκους 16,8 χλμ., Ντούπνιτσα – Μπλαγκόεβγκραντ, μήκους 34 χλμ.,
Μπλαγκόεβγκραντ – Σαντάνσκι, μήκους
67,5 χλμ. και Σαντάνσκι – μεθοριακός σταθμός Κούλατα, μήκους 15 χλμ.
Στις αρχές Μαρτίου, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων
Ρόσεν Πλεβνελίεφ προκήρυξε το διαγωνισμό
για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του τμήματος Ντόλνα Ντικάνια - Ντούπνιτσα. Τον Ιούλιο προβλέπεται να επιλεγεί ο
ανάδοχος των έργων κατασκευής και εποπτείας του τμήματος. Μέχρι το τέλος Μαρτίου
θα αρχίσει και ο διαγωνισμός για την επιλογή
του αναδόχου για το τμήμα μεταξύ Σαντάνσκι και Κούλατα, δήλωσε ο υπουργός Πλεβνελίεφ στις αρχές Μαρτίου. Η ενδεικτική τιμή
του έργου είναι 53 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση
αναμένεται να υπογραφεί τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.
Στα τέλη Ιανουαρίου, μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού
Μπόικο Μπορίσοφ με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων Φιλίπ Μέισταντ κατέστη σαφές ότι η τράπεζα θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση (ύψους 200 εκατ. ευρώ) του αυτοκινητόδρομου «Στρούμα» από βουλγαρικής πλευράς. Το κύριο
μέρος των πόρων για τη μελλοντική εθνική οδό θα παρέχεται στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταφορές». «Ο
αυτοκινητόδρομος «Στρούμα» είναι ήδη ευρωπαϊκή προτεραιότητα», δήλωσε μετά τις συνομιλίες ο κ. Μέισταντ και πρόσθεσε:
«Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι από κοινού, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη βουλγαρική κυβέρνηση, μπορούμε
να επιταχύνουμε την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου
«Στρούμα». Ο κ. Μέισταντ ανακοίνωσε ότι τον επόμενο μήνα η
Βουλγαρία θα λάβει και τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία της
μελλοντικής εθνικής οδού.
Снимка: Красимир Юскеселиев
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дателя Бойко Борисов с президента на Европейската инвестиционна банка Филип Мейщад стана ясно, че банката ще
осигури финансирането на автомагистрала „Струма” от българска страна в размер на 200 млн. евро. Основната част от
средствата за бъдещия аутобан ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Транспорт”. „Автомагистрала „Струма”
вече е европейски приоритет”, заяви след разговорите
Мейщад и допълни: „Убеден съм, че всички ние, работейки
заедно с Европейската комисия, с българското правителство, заедно можем да ускорим процеса на изграждане на
автомагистрала „Струма”. Мейщад съобщи, че още следващия месец България ще получи техническа помощ за подготовката на бъдещия аутобан.
АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ”
Изграждането на планирания още в 70-те години на
миналия век магистрален пръстен е най-напреднало по
отношение именно на този проект, който свързва София с
големите градове в Южна България – Бургас и Пловдив,
както и с международното пристанище и летище в района
на Бургас.
Към момента в експлоатация са въведени 245 км, а за
доизграждане остават приблизително 116 км в участъка
„Стара Загора-Карнобат”. Автомагистралата ще осигури
главната връзка между столицата София, районите в южната
част на страната и пристанищата и курортите по Южното
Черноморие. По план тя трябва да бъде завършена още в
края на следващата година и да поеме целия трафик по този
път, който в момента минава източно от Стара Загора и не
разполага с достатъчен капацитет, а това води до чести произшествия и задръствания.
АВТОМАГИСТРАЛА „МАРИЦА”
Началото на другия важен проект в Южна България –
автомагистрала „Марица”, е при пътен възел Оризово на
автомагистрала „Тракия”. От общо 117 км по направление
Хасково-Свиленград-ГКПП „Капитан Андреево”-Истанбул в
момента са изградени едва около 31 км в участъка „Харманли- Свиленград” и около 3 км при връзката с автомагистрала „Тракия” в началото на аутобана. През тази година
предстои да започне изграждането на два нови участъка:
„Чирпан-Харманли” и „Свиленград-ГКПП Капитан Андре-
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Ο αυτοκινητόδρομος «Τράκια»
Το δίκτυο αυτοκινητόδρομων, προγραμματισμένο ήδη από τη
δεκαετία του ‘70, βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο κατασκευής, όσον αφορά το τμήμα που συνδέει τη Σόφια με τις μεγάλες πόλεις στη Νότια Βουλγαρία - Μπουργκάς και Πλόβντιβ, καθώς
και με το διεθνές λιμάνι και το αεροδρόμιο στην περιοχή του
Μπουργκάς.
Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία 245 χλμ. και πρέπει ακόμα
να ολοκληρωθούν περίπου 116 χλμ. του τμήματος Στάρα Ζαγκόρα
- Καρνομπάτ. Ο αυτοκινητόδρομος θα είναι η κύρια σύνδεση
μεταξύ της Σόφιας, των περιοχών στα νότια της χώρας και των
λιμένων και των θερέτρων κατά μήκος της νότιας ακτής της Μαύρης Θάλασσας. Ο αυτοκινητόδρομος «Τράκια» πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και να δεχθεί όλη την
κίνηση. Ο υφιστάμενος δρόμος που περνάει ανατολικά της Στάρα
Ζαγκόρα δεν επαρκεί, και αυτό συχνά οδηγεί σε τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Ο αυτοκινητόδρομος «Μαρίτσα»
Ο αυτοκινητόδρομος «Μαρίτσα», ένα άλλο σημαντικό έργο στη
Νότια Βουλγαρία, αρχίζει από τον κόμβο Ορίζοβο στον αυτοκινητόδρομο «Τράκια». Από την εθνική οδό Χάσκοβο - Σβίλενγκραντ Καπιτάν Αντρέεβο - Κωνσταντινούπολη, συνολικού μήκους 117
χλμ., σήμερα είναι έτοιμα μόνο τα εξής τμήματα: περίπου 31 χλμ.
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ево”. За първия участък с дължина около 67 км вече има
стартирала тръжна процедура за избор на изпълнител, вторият, с дължина 3 км, е включен в проект за улесняване на
търговията и транспорта в Югоизточна Европа, финансиран
от Световната банка.
В началото на март 14 кандидати, включително и три
гръцки фирми, подаха оферти за допълнително проектиране и строителство на участъка между Димитровград и
Харманли. Тръжната комисия трябва да разгледа и оцени
постъпилите предложения за изграждане на 34,4-километровия участък до края на април. Строежът на този участък е
специфичен с това, че се налага преместване на железопътни линии. Прогнозният му бюджет е 105 млн евро. Строителните работи се очаква да започнат през юни или юли и
да приключат в средата на 2013 г. В техническия проект са
предвидени проходи за различни видове животни.

Οικονομικα

στο τμήμα Χάρμανλι-Σβίλενγκραντ και περίπου 3 χλμ. στη διασταύρωση με τον αυτοκινητόδρομο «Τράκια». Φέτος πρόκειται να
ξεκινήσει η κατασκευή δύο νέων τμημάτων: Τσιρπάν - Χάρμανλι
και Σβίλενγκραντ – Καπιτάν Αντρέεβο. Για το πρώτο τμήμα, μήκους
67 χλμ., έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών για
την επιλογή αναδόχου, ενώ το δεύτερο τμήμα, μήκους 3 χλμ., περιλαμβάνεται στο σχέδιο για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των
μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που χρηματοδοτείται
από την Παγκόσμια Τράπεζα. Στις αρχές Μαρτίου, 14 υποψήφιοι
μεταξύ των οποίων και τρεις ελληνικές επιχειρήσεις υπέβαλαν προσφορές για τον περαιτέρω σχεδιασμό και κατασκευή του τμήματος
μεταξύ Ντιμίτροβγκραντ και Χάρμανλι. Μέχρι το τέλος Απριλίου η
επιτροπή διαγωνισμού θα πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει τις
προσφορές για την κατασκευή τμήματος μήκους 34,4 χλμ. Το χαρακτηριστικό στην κατασκευή του τμήματος αυτού είναι η ανάγκη για
μετεγκατάσταση των σιδηροδρομικών γραμμών. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός είναι 105 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες κατασκευής
αναμένεται να αρχίσουν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο και να ολοκληρωθούν στα μέσα του 2013. Στο τεχνικό έργο προβλέπονται και διαβάσεις για διάφορα ζώα.

АВТОМАГИСТРАЛА „КАЛОТИНА-СОФИЯ”
Магистралата от ГКПП „Калотина” на българо-сръбската
граница до София провежда значително по-малко трафик,
отколкото магистрала „Тракия”, но в момента осигурява найΟ αυτοκινητόδρομος «Καλότινα – Σόφια»
важната пряка международна пътна връзка между БългаΟ αυτοκινητόδρομος από το μεθοριακό σταθμό Καλότινα στα
рия и Западна Европа, поне до построяването на втория
βουλγαρο-σερβικά σύνορα μέχρι τη Σόφια έχει πολύ λιγότερη
мост над река Дунав при Видин, както и е основният транзиκίνηση σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο «Τράκια». Επί του παρόтен маршрут през България от Гърция и Турция.
ντος όμως είναι η σημαντικότερη άμεση διεθνής οδική σύνδεση
Сегашният път от София до Сливница е с две платна за
μεταξύ της Βουλγαρίας και της Δυτικής Ευρώπης, τουλάχιστον
движение без разделителна ивица, а от Сливница до Калоμέχρι την κατασκευή της δεύτερης γέφυρας πάνω στο Δούναβη
тина - с едно платно за движение във всяко направление.
στο Βίντιν. Ταυτόχρονα αποτελεί και την κύρια οδό διαμετακόμισης
Целта на проекта е да се изгради автомагистрален участък с
μέσω της Βουλγαρίας από την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο σημεριдължина 5,48 км, с което значително ще се увеличи капациνός δρόμος από Σόφια προς Σλίβνιτσα έχει δύο λωρίδες κυκλοφοтетът на пътя и икономическата ефективност за движението
ρίας χωρίς διαχωριστική νησίδα, ενώ από Σλίβνιτσα ως Καλότινα
на вътрешни и международни товарни превози.
είναι με μία μόνον λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
По време на посещението си в София в края на февруΤο έργο στοχεύει στην κατασκευή ενός τμήματος αυτοκινητόари сръбският премиер Мирко Цветкович заяви, че страδρομου, μήκους 5,48 χλμ. που θα βελτιώσει σημαντικά τα τεχνικά
ната му ще е готова със своята част на магистралата, която
χαρακτηριστικά του δρόμου και την οικονομική απόδοση αναφοда свързва границата с Ниш и оттам със столицата Белград
ρικά με τις εγχώριες και τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.
до две-две и половина години. Българският премиер БориΚατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σόφια στα τέλη
сов се ангажира, въпреки забавянето заради липса на проΦεβρουαρίου, ο Σέρβος πρωθυπουργός Μίρκο Τσβέτκοβιτς
ект, българският участък на проекта да бъде завършен през
δήλωσε ότι σε δυο ή δυόμιση χρόνια η χώρα του θα είναι έτοιμη με
2014 г.
το δικό της τμήμα της εθνικής οδού που θα συνδέει τα σύνορα με
Част от проекта включва също и изграждането на скоτην πόλη Νις και με την πρωτεύουσα Βελιγράδι. Ο Βούλγαρος πρωростна тангента, планирана като нова магистрала, която ще
θυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ έχει αναλάβει τη δέσμευση, παρά
извежда транзитното движение от автомагистрала „Калотина-София” към автомагистрала „Хемус”. В
източна посока скоростната тангента се свързва
Снимка: Асен Тонев
с източната част от околовръстното шосе на
София, като по този начин се осигурява връзка
и с автомагистрала „Тракия”. Проектът предвижда изграждане на ново пътно трасе с дължина 16,4 км.
АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС”
Общата дължина на автомагистрала „Хемус” е
433 км. Въпреки че е със стратегическо значение за развитието почти половината от територията на България, от нея са изградени само 147
км, а останалите 286 км се очаква да бъдат
построени поетапно до 2020 г. Когато бъде
завършена, магистралата ще изпълнява функциите на главна пътна артерия в Северна България, която ще осигурява връзките на столицата
и големите градове и ще подобри достъпността
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до пристанища, летища и гранични контролно-пропускателни пунктове. Магистралата ще подобри транспортните
връзки на 2,9 млн души, които произвеждат над 30% от
брутния вътрешен продукт на страната.
АВТОМАГИСТРАЛА „ЧЕРНО МОРЕ”
Участъкът от автомагистралата от Бургас до Варна, който
от е ключово значение за туризма, е с дължина около 110 км
и е смятан за Лот 6 на автомагистрала „Тракия”. Той също се
очаква да бъде построен между 2014 г. и 2020 г.

Гръцкото участие в българските
инфраструктурни проекти:

Ο αυτοκινητόδρομος «Χέμους»
Το συνολικό μήκος του αυτοκινητόδρομου «Χέμους» είναι 433
χλμ. Αν και είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της μισής
σχεδόν Βουλγαρίας, μόλις 147 χλμ. του αυτοκινητόδρομου είναι
έτοιμα, ενώ τα υπόλοιπα 286 χλμ. αναμένεται να κατασκευαστούν
σταδιακά έως το 2020. Όταν ολοκληρωθεί, ο αυτοκινητόδρομος
θα αποτελεί την κεντρική οδική αρτηρία στη Βόρεια Βουλγαρία, η
οποία θα παρέχει συνδέσεις με την πρωτεύουσα και τις μεγάλες
πόλεις και θα βελτιώσει την προσβασιμότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία ελέγχου. Ο αυτοκινητόδρομος θα βελτιώσει τις
μεταφορικές συνδέσεις των 2,9 εκατ. ανθρώπων, οι οποίοι παράγουν πάνω από το 30% του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Ο αυτοκινητόδρομος «Τσέρνο μορέ»
Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από το Μπουργκάς μέχρι τη
Βάρνα που είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό είναι περίπου
110 χλμ. και θεωρείται ως Lot 6 του αυτοκινητόδρομου «Τράκια».
Αναμένεται να κατασκευαστεί μεταξύ 2014 και 2020.

Η ελληνική συμμετοχή στα βουλγαρικά έργα
υποδομής:

Οι τρεις ελληνικές εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ και ΑΒΑΞ είναι από τους
πιο δραστήριους πλειοδότες για την κατασκευή αυτοκινητόδρομων στη Βουλγαρία. Ήταν και μεταξύ των 12 υποψηφίων που τον
Φεβρουάριο υπέβαλαν προσφορές για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Μαρίτσα» στο τμήμα από Ορίζοβο ως Ντιμίτροβγκραντ, ενώ στις αρχές Μαρτίου υπέβαλαν προσφορές για τον
περαιτέρω σχεδιασμό και την κατασκευή του τμήματος του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Ντιμίτροβγκραντ και Χάρμανλι.
Η εταιρία ΑΒΑΞ συνεργάστηκε με την «Trace» στην
κατασκευή του τμήματος του αυτοκινητόδρομου
«Τράκια» από Ορίζοβο προς Στάρα Ζαγκόρα.
Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ ήταν μεταξύ των
υποψηφίων για την κατασκευή δύο τμημάτων του
αυτοκινητόδρομου «Τράκια»: Στάρα Ζαγκόρα - Νόβα
Ζαγκόρα και Γιάμπολ - Καρνομπάτ. Στο διαγωνισμό για
τα δύο αυτά τμήματα η ΤΕΡΝΑ έχει συμμετάσχει σε κοινοπραξία με τη βουλγαρική εταιρία Sienit, ενώ η
ΑΚΤΩΡ που έχτισε περίπου το 80% των Ολυμπιακών
εγκαταστάσεων στην Αθήνα, υπέβαλε προσφορά ανεξάρτητα.
Τον Αύγουστο, έγινε η τελετή έναρξης της κατασκευής του Τμήματος 3 του αυτοκινητόδρομου «Τράκια» στην περιοχή της Νόβα Ζαγκόρα - Γιάμπολ, ανάδοχος του οποίου είναι η ΑΚΤΩΡ.
Την τελετή παρακολούθησαν ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, ο πρόεδρος του Δ.Σ.
και διευθύνων σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ Δημήτριος
Κούτρας, διπλωμάτες από την πρεσβεία της Ελλάδας στη Βουλγαρία, δήμαρχοι, πολιτικοί και δημόσια
πρόσωπα.
Снимка: Красимир Юскеселиев

Трите гръцки фирми – „Актор”, „Терна” и „Авакс” са сред найактивните участници в търговете за строителство на магистрали в България.
Те бяха сред 12-те кадидати, подали документи за участие в търга за строителството на магистрала „Марица” от
Оризово до Димитровград през февруари, а в началото на
март подадоха оферти и за допълнително проектиране и
строителство на участъка на магистралата между Димитровград и Харманли.
„Авакс” беше подизпълнител на „Трейс” при изграждането на участъка от магистрала „Тракия” от Оризово до
Стара Загора.
„Актор” и „Терна” бяха сред кандидатите за строеж на две
от отсечките от автомагистрала „Тракия”: Стара Загора-Нова
Загора и Ямбол-Карнобат. В търговете и за двете отсечки
„Терна” участва в консорциум с българската„Сиенит”, докато
„Актор”, която е построила около 80% от олимпийските
обекти в Атина, кандидатства самостоятелно.
През август беше направена символична първа копка
на Лот 3 от автомагистрала „Тракия” в участъка Нова ЗагораЯмбол, изпълнител на който е „Актор”.
На събитеито присъстваха българският премиер Бойко
Борисов, председателят на УС и генерален директор на
фирма „Актор” Димитриос Кутрас, дипломати от посолството на Гърция в България, кметове, политици и общественици.

τις καθυστερήσεις λόγω της έλλειψης σχεδίου, το βουλγαρικό
τμήμα του έργου να ολοκληρωθεί το 2014.
Το σχέδιο προβλέπει επίσης την κατασκευή ενός οδικού τμήματος υψηλής ταχύτητας, που σχεδιάστηκε ως μια νέα εθνική οδός,
που θα κατευθύνει τη διαμετακομιστική κυκλοφορία από την εθνική
οδό «Καλότινα – Σόφια» προς τον αυτοκινητόδρομο «Χέμους». Στα
ανατολικά, το τμήμα υψηλής ταχύτητας θα συνδέεται με το ανατολικό τμήμα της περιφερειακής οδού της Σόφιας, παρέχοντας έτσι
σύνδεση και με τον αυτοκινητόδρομο «Τράκια». Το έργο προβλέπει
και την κατασκευή μιας νέας οδικής διαδρομής μήκους 16,4 χλμ.
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Преките чуждестранни инвестиции
в България през 2010 г. намаляват
до 1,35 млрд евро

Οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία μειώθηκαν σε 1,35
δισ. ευρώ το 2010

Стокообменът между
България и Гърция за десетте месеца
на миналата година е на стойност
1,932 млрд евро

Ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας το πρώτο δεκάμηνο του
περασμένου έτους ήταν 1,932 δισ. ευρώ

Преките чуждестранни инвестиции в България през миналата година са се свили до 1,35 млрд евро, показват данни
на БНБ. Обемът им е с 58% по-нисък спрямо предходната
година. Въпреки това те покриват неколкократно дефицита
по текущата сметка, който възлиза на 282,7 млн евро. Дефицитът по платежния баланс се е свил почти двойно през
2010 г. до 383,9 млн евро.

Стокообменът между България и Гърция за десетте месеца
на миналата година е на стойност 1,932 млрд евро, което е
увеличение с 9,3% спрямо същия период на 2009 г. Българският износ възлиза на 1,023 млрд евро (ръст от 11,3%), а
вносът - 909,439 млн евро (ръст от 7%). България изнася за
южната ни съседка електричество, нефтени масла, трикотаж, отпадъци от чугун, рафинирана мед, тютюн, цинк и
други. Импортната ни листа е съставена предимно от нефтени масла, захар, трикотаж, отпадъци от мед, палмово
масло и други. С общ размер на инвестициите от 3,4 млрд
евро за периода 1996-2009 г. Гърция заема трето място сред
чуждите инвеститори в България. През първата половина
на 2010 г. гръцките инвестиции у нас са на стойност 40,6 млн
евро. Основните вложения са в телекомуникациите, банковата дейност, производството на стъкло и цимент, производството на метали и други.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία μειώθηκαν σε 1,35
δισ. ευρώ το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας (ΒΝΒ). Ο όγκος τους είναι κατά
58% χαμηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο,
οι ΑΞΕ είναι πολύ περισσότερες από το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών που ανήλθε σε 282,7 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα του
ισοζυγίου πληρωμών συρρικνώθηκε το 2010 σε 383,9 εκατ.
ευρώ.

Ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας
το πρώτο δεκάμηνο του περασμένου έτους ήταν 1,932 δισ.
ευρώ, δηλαδή σημείωσε αύξηση 9,3% σε σχέση με την ίδια
περίοδο του 2009. Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας ανήλθαν σε
1,023 δισ. ευρώ (αύξηση ύψους 11,3%) και οι εισαγωγές – σε
909,439 εκατ. ευρώ (αύξηση ύψους 7%). Η Βουλγαρία εξάγει
στην Ελλάδα ηλεκτρισμό, λάδια πετρελαίου, πλεκτά, σιδηρά
απόβλητα, καθαρισμένο χαλκό, καπνό, ψευδάργυρο και άλλα.
Οι βουλγαρικές εισαγωγές αποτελούνται κυρίως από λάδια
πετρελαίου, ζάχαρη, πλεκτά, απόβλητα χαλκού, φοινικέλαιο
και άλλα. Με συνολική επένδυση ύψους 3,4 δισ. ευρώ για την
περίοδο 1996-2009 η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση
μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Βουλγαρία. Το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία ανήλθαν σε 40,6 εκατ. ευρώ. Οι κύριες επενδύσεις είναι στον τομέα
των τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, παραγωγής γυαλιού, τσιμέντου και μετάλλων και άλλα.

25

СЕКТОРИ

февруари - март 2011

Το εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας με τρίτες χώρες διαμορφώθηκε στα -3,6 δισ. λέβα το
2010

Το εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας σε
ό,τι αφορά τις συναλλαγές της με τρίτες
χώρες το 2010 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 3,6 δισ. λέβα, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της
Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
αύξηση (48,5%) παρουσίασαν οι βουλγαρικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες το 2010,
ανερχόμενες σε συνολικά 11,9 δισ. λέβα. Οι
βασικοί εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας,
οι εξαγωγές προς τους οποίους συνιστούν
το 56% των συνολικών βουλγαρικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες, είναι η Τουρκία,
η Σερβία, η Ρωσία, η FYROM, οι ΗΠΑ, η
Ουκρανία, η Κίνα και η Σιγκαπούρη. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις βουλγαρικών προϊόντων στην Ουκρανία (98,1%) και στην Κίνα (97%). Σε ό,τι
Снимка: Юлия Лазарова
αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες,
αυτές το 2010 αυξήθηκαν κατά 17,1% και
ανήλθαν σε συνολικά 15,5 δισ. λέβα. Η σημαντικότερη
Външнотърговското салдо на България с
αύξηση καταγράφηκε στις εισαγωγές από Αίγυπτο, Αλβανία,
трети страни за 2010 г. е минус 3,6 млрд лв.
Ισραήλ, Περού και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (59,3%). Η
Външнотърговското салдо на България за 2010 г. е отрицаμεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στις εισαγωγές από Καζακтелно и възлиза на 3,6 млрд лева, съобщи Националният
στάν, Νότια Αφρική και Νορβηγία.
статистически институт. През изминалата година износът
на България за трети страни се е увеличил с 48,5% спрямо
Το Υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει
предходната година и е на стойност 11,9 млрд лева. Основσυνταγματικές εγγυήσεις για έλλειμμα μέχρι
ните търговски партньори на България са Турция, Сърбия,
3% του ΑΕΠ
Русия, БЮРМ, САЩ, Украйна, Китай и Сингапур, които форΤο Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να ζητήσει τροποποίηση
мират 56,4% от износа за трети страни. Най-голям ръст се
του Συντάγματος έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι το έλειμμα του
наблюдава в продажбите на български стоки в Украйна
προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ της Βουλ(98,1%) и Китай (97%). Вносът на България от трети страни
γαρίας. Θα προταθούν και τροποποιήσεις προκειμένου να διαпрез 2010 г. се е увеличил със 17,1% спрямо предходната
σφαλιστεί ότι το χρέος θα είναι 40% του ΑΕΠ και η κυβέρνηση
година и достига 15,5 млрд лева. Забелязва се скок на търсеθα μπορεί να ανακατανέμει έως και 38% του ΑΕΠ.
нето основно на стоки от Египет, Албания, Израел, Перу и
Обединените арабски емирства (59,3%). Най-голямо намаΤα έσοδα από τον φόρο στα τυχερά παιχνίление се наблюдава при вноса от Казахстан, ЮАР и Норвеδια αυξήθηκαν κατά 24% το 2010
гия.
Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων ανακοίνωσε ότι το 2010 έχει συλ-

Финансовото министерство планира
да поиска конституционни гаранции за
дефицит до 3% от БВП

Министерството на финансите планира да поиска промяна
на конституцията, така че да се гарантира бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България.
Ще бъдат предложени и промени, които да гарантират, че
дългът ще е 40% от БВП, а държавата да може да преразпределя до 38% от БВП.

Приходите от данъка върху хазарта са
нараснали с 24% през 2010 г.

Националната агенция за приходите съобщи, че през 2010 г.
е събрала 123,3 млн лв. от данък върху хазарта, което е с
24% повече в сравнение с 2009 г. Платеният данък за
хазартни съоръжения за календарната 2010 г. е 48,1 млн лв.,
с 28% повече от 2009 г. Приходите от облагането на залозите върху резултати от спортни състезания са 47,8 млн лв.,
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λέξει 123,3 εκατ. λέβα από τον φόρο στα τυχερά παιχνίδια ή
κατά 24% περισσότερο σε σχέση με το 2009. Ο φόρος που
καταβλήθηκε το ημερολογιακό έτος 2010 ήταν 48,1 εκατ. λέβα,
ή κατά 28% περισσότερο από το 2009.
Τα έσοδα από τη φορολόγηση των στοιχημάτων επί αθλητικών εκδηλώσεων είναι 47,8 εκατ. λέβα, ή κατά 10% περισσότερο. 20,3 εκατ. λέβα καταβλήθηκαν από τη φορολόγηση τυχερών παιχνιδιών τύπου Λόττο ή Προ-Πο καταγράφοντας ετήσια
αύξηση της τάξης του 81%. Η φορολόγηση λαχείων και κληρώσεων έφερε στον προϋπολογισμό 503.000 ευρώ, ενώ η φορολόγηση τηλεοπτικών παιχνιδιών – 396.000 λέβα.

Ο μηνιαίος πληθωρισμός ήταν 0,5% τον
Ιανουάριο

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο
ήταν κατά 0,5% υψηλότερος σε σύγκριση με το Δεκέμβριο,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας. Σε ετήσια βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,3% τον
Ιανουάριο.

φεβρουάριος – μάρτιος 2011
което е с 10% повече. Сумата, внесена за тото и лото е 20,3
млн лв., близо 81% ръст за годината. Облагането на лотарии
и томболи е донесло в бюджета 503 000 лв., а на телевизионните игри - 396 000 лв.

Месечната инфлация за януари е 0,5%

Хармонизираният индекс на потребителските цени за януари беше с 0,5% по-висок спрямо декември, отчете Националният статистически институт. На годишна база цените
през януари са нараснали с 4,3%.

БВП отчете 2,1% годишен ръст през
последното тримесечие на 2010 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България отбеляза
2,1% ръст през октомври-декември в сравнение със същия
период на 2009 г., достигайки стойност от 19,9 млрд лв. В
сравнение с третото тримесечие ръстът беше с 0,7% повисок. За цялата 2010 година стойността на БВП е 70,568
млрд лв. Правителството прогнозира, че през 2011 г. икономиката ще нарасне с 3,6%.

Инфраструктура
Гръцките „Терна” и „Актор” подават
оферти за ремонт на жп-линията ПловдивСептември

Гръцките компании „Терна” и „Актор” са сред кандидатите,
които подадоха оферти за рехабилитация на железопътната
линия Септември – Пловдив. Общият брой на кандидатите е
19, съобщи през февруари Националната компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Поръчката се финансира
по оперативна програма „Транспорт” и е на обща стойност
359 млн лева. Конкурсът е разделен на три лота - модернизация на участъците Септември - Пазарджик, включително
гарите Септември и Пазарджик, Пазарджик - Стамболийски,
включително гарите Огняново и Стамболийски, и Стамболийски – Пловдив, включително гара Тодор Каблешков.
Кандидатите могат да участват както за цялата поръчка,
така и за всяка от обособените позиции, но само в пълния
им обем. Целта на модернизацията е превръщането на
линията във високоскоростна, така че по нея да могат да се
движат влакове с над 160 км/ч до 2013 г.

Τομεις

Ετήσια αύξηση 2,1% σημείωσε το ΑΕΠ το
τελευταίο τρίμηνο του 2010

Το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Βουλγαρίας σημείωσε αύξηση 2,1% τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2009, φθάνοντας 19,9 δισ. λέβα. Η
αύξηση ήταν κατά 0,7% υψηλότερη σε σύγκριση με το τρίτο
τρίμηνο. Για ολόκληρο το έτος του 2010 το ΑΕΠ ανήλθε σε
70,568 δισ. λέβα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το 2011 η οικονομία
θα αναπτυχθεί κατά 3,6%.

Υποδομή
Οι ελληνικές «Τέρνα» και «Άκτωρ» υπέβαλαν
προσφορά για την ανακατασκευή της σιδηρο
δρομικής γραμμής Πλόβντιβ- Σεπτέμβρι

Οι ελληνικές επιχειρήσεις «Τέρνα» και «Άκτωρ» είναι μεταξύ
των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορές στο διαγωνισμό
για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Πλόβντιβ - Σεπτέμβρι. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων είναι
19, ανακοίνωσε το Φεβρουάριο η Εθνική εταιρία «Σιδηροδρομική Yποδομή». Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις μεταφορές και το συνολικό
ποσό είναι 359 εκατ. λέβα. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τον
εκσυγχρονισμό τριών τμημάτων: Σεπτέμβρι - Πάζαρτζικ,
συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Σεπτέμβρι και Πάζαρτζικ, Πάζαρτζικ - Σταμπολίσκι, συμπεριλαμβανομένων των
σταθμών Ογκνιάνοβο και Σταμπολίσκι, και Σταμπολίσκι - Πλόβντιβ, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού Τόντορ Κάμπλεσκοφ. Οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικούν τόσο ολόκληρο το
έργο, όσο και ένα μόνο τμήμα, αλλά στο σύνολό του. Ο στόχος
του εκσυγχρονισμού είναι η γραμμή να γίνει υψηλής ταχύτητας, έτσι ώστε μέχρι το 2013 τα τρένα να τρέχουν με πάνω από
160 χλμ/ώρα.

Η κυβέρνηση χορηγεί δάνειο 140 εκατ. λέβα
για την αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων

Η κυβέρνηση αποφάσισε να διαθέσει δάνειο 140 εκατ. λέβα
στο χόλντινγκ Βουλγαρικοί Κρατικοί Σιδηροδρόμοι, που θα
χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση της εταιρίας. Το
δάνειο διάρκειας έξι μηνών με επιτόκιο 5,5% θα εκταμιευθεί
μέσω της βουλγαρικής Τράπεζας Ανάπτυξης. Πριν την από-

Правителството отпуска 140
млн лв. заем на БДЖ за преструктуриране

Правителството реши да отпусне 140 млн
лв. заем на „Холдинг Български държавни
железници”, които да се използват за преструктуриране на дружеството. Заемът
ще бъде отпуснат чрез Българската банка
за развитие, ще има срок от шест месеца и
лихва в размер на 5,5%. Заемът се отпуска
след като Европейската комисия се
запозна с оздравителния план на БДЖ и
разреши на българското правителство да
отпусне държавна помощ на стойност
248,6 млн лв. на дружеството. Планът цели
орязване на разходите и намаляване на

Снимка: Надежда Чипева
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задълженията, увеличаване на приходите, подобряване на
финансовото управление и преструктуриране на смесените
дружества и поделения с дейност, различна от основната.
Той вече се изпълнява и това е довело до намаляване на
загубите, редовно изплащане на заплати и осигуровки,
нарастване на превозените количества товари.

Енергетика
Повече от половината енергийни ресурси
не стигат до крайните потребители

Повече от половината от внасяните и добивани в България
енергийни ресурси се губят при генерирането, преноса и
дистрибуцията, вместо да достигнат до крайните потребители, каза изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) Кольо Колев. Ниската енергийна
ефективност в страната ни се дължи на дългите години, в
които сме ползвали електричество на ниски цени, коментира Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонда за
енергийна ефективност.
България предвижда разходът на електроенергия да се
намали с 9% до 2016 г. и с 20 на сто до 2020 г. Най-големият
потребител на енергия са бизнес сградите. По данни на АЕЕ
санирането им струва 66 лв./кв. м. За саниране на панелни
жилища цената е 60 лв./кв. м. Пазарът за саниране на
панелни жилища е по-голям от този на обществените сгради
и при тях предстои масово изпълнение на мерки по енергийна ефективност.

ЕС отпуска 200 млн евро за насърчаване
на енергийната ефективност на бизнеса

До средата на годината ще започне приемът на проекти за
насърчаване на енергийната ефективност в българските
компании по нов механизъм с европейско финансиране,
съобщи през февруари министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. За целта са предвидени
200 млн евро по оперативна програма „Конкурентоспособност”. ЕС ще съфинансира закупуването на енергоспестяващо оборудване и инсталации за децентрализирано производство на зелена енергия.
Снимка: Юлия Лазарова

φαση για τη χορήγηση του δανείου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέτασε το σχέδιο αναδιοργάνωσης των σιδηροδρόμων και
επέτρεψε στη βουλγαρική κυβέρνηση να χορηγήσει στην εταιρία επιδότηση ύψους 248,6 εκατ. λέβα. Το σχέδιο στοχεύει στη
μείωση των εξόδων και των χρεών, την αύξηση των εσόδων, τη
βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και την ενίσχυση
των κοινοπραξιών και των θυγατρικών εταιριών με άλλες δραστηριότητες εκτός από τις κύριες. Το σχέδιο ήδη υλοποιείται
και έχει οδηγήσει στη μείωση ζημιάς, την έγκαιρη πληρωμή
των μισθών και των παροχών, και την αύξηση της αξίας των
μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

Ενέργεια
Περισσότερο από το ήμισυ των ενεργειακών
πόρων δεν φτάνουν στους τελικούς καταναλωτές

Περισσότερο από το ήμισυ των εισαγόμενων και των ανακτημένων στη Βουλγαρία ενεργειακών πόρων χάνονται κατά την
εξόρυξη, τη μεταφορά και τη διανομή, αντί να φτάσουν στους
τελικούς καταναλωτές, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
Υπηρεσίας Ενεργειακής Απόδοσης (ΥΕΑ) κ. Κόλιο Κόλεφ. «Η
χαμηλή ενεργειακή απόδοση στη χώρα μας οφείλεται στη
μακρά περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιούσαμε ηλεκτρική
ενέργεια σε χαμηλές τιμές», εξήγησε ο κ. Ντιμίταρ Ντούκοβ,
εκτελεστικός διευθυντής του Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης.
Η Βουλγαρία προβλέπει ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας
θα μειωθεί κατά 9% μέχρι το 2016 και κατά 20% μέχρι το 2020.
Τα επιχειρησιακά κτήρια είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής
ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΕΑ η αποκατάσταση
των κτηρίων κοστίζει 66 λέβα/τ.μ.. Η τιμή για την ανακαίνιση
των συμβατικών κατοικιών από μπετόν είναι 60 λέβα/τ.μ.. Η
αγορά για την αποκατάσταση των συμβατικών κατοικιών από
μπετόν είναι μεγαλύτερη από αυτήν των δημόσιων κτιρίων
όπου αναμένεται μαζική εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Η ΕΕ διαθέτει 200 εκατ. ευρώ για
την προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης των επιχειρήσεων

Μέχρι τα μέσα του έτους θα αρχίσει η υποδοχή έργων για την
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των βουλγαρικών εταιριών στα πλαίσια ενός νέου μηχανισμού με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ. Για το σκοπό αυτό,
προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει την αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για αποκεντρωμένη παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε νομική διαδικασία κατά της Βουλγαρίας για το νόμο για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέα διαδικασία κατά της
Βουλγαρίας εξαιτίας της καθυστέρησης στην εφαρμογή του
νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Με επίσημη
επιστολή οι Βρυξέλλες ζήτησαν από τη βουλγαρική κυβέρνηση
να εφαρμόσει τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΕ. Η επιστολή
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Европейската комисия започна
процедура срещу България
заради закона за ВЕИ

Европейската комисия започна нова наказателна процедура срещу България заради забавянето на закона за енергията от възобновяеми източници (ВЕИ). С официално уведомително писмо Брюксел е поискал от българското
правителство да изпълни разпоредбите на директива
2009/28/EC. Писмото представлява първа стъпка от наказателната процедура. Ако страната продължи да не изпълнява
задълженията си, ЕК може да отнесе въпроса и до Съда на
ЕС. До 5 декември миналата година всяка страна-членка
трябваше да въведе в националното си законодателство
изискванията на евродирективата за насърчаване на зелената енергетика. Българското правителство изпрати законопроекта в Народното събрание чак през февруари.

Електромобилите
ще се зареждат и ще паркират
безплатно в София

Българската компания REnergy ще инсталира пет станции
за зареждане на автомобили в София до края на март, като
през първата една година от работата им те ще дават ток
безплатно, съобщи представителят на фирмата Никола
Газдов на състоялата се през февруари конференция
„Електромобилите - предизвикателствата на новата
мобилност”. Плановете на REnergy предвиждат през второто тримесечие на 2012 г. местата за зареждане в столицата да са между 15 и 20 и да се появят първите станции
във Варна и Пловдив.
Кметът на столицата Йорданка Фандъкова каза на същата
конференция, че електромобилите ще паркират безплатно
в центъра на София и уточни, че това е заложено в новата
стратегия за паркирането в столицата. Фандъкова каза
също, че общината има готовност да разработи стратегия
за стимулиране на употребата на електромобили в столицата.

Международната проверка на АЕЦ “Козлодуй” приключи положително

Δωρεάν φόρτωση και στάθμευση για τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Σόφια

Η βουλγαρική εταιρία REnergy θα εγκαταστήσει στη Σόφια
πέντε σταθμούς για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι τα
τέλη Μαρτίου και κατά το πρώτο έτος η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος θα είναι δωρεάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρίας κ. Νικόλα Γκάζντοφ στα πλαίσια της διάσκεψης «Ηλεκτρικά αυτοκίνητα - οι προκλήσεις της νέας κινητικότητας»
που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο. Τα σχέδια της
REnergy προβλέπουν το δεύτερο τρίμηνο του 2012 οι σταθμοί φόρτωσης στην πρωτεύουσα να είναι μεταξύ 15 και 20
καθώς και να εγκατασταθούν οι πρώτοι σταθμοί στη Βάρνα
και στο Πλόβντιβ.
Στην ίδια διάσκεψη η δήμαρχος της Σόφιας κα Γιορντάνκα
Φαντάκοβα δήλωσε ότι η στάθμευση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα είναι δωρεάν στο κέντρο της πόλης και διευκρίνισε ότι αυτό ενσωματώνεται στη νέα στρατηγική για τη
στάθμευση στην πρωτεύουσα. Η κα Φαντάκοβα είπε επίσης
ότι ο δήμος είναι έτοιμος να αναπτύξει μια στρατηγική για την
προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στην πρωτεύουσα.

Θετικά τα αποτελέσματα
της διεθνούς έρευνας του
πυρηνικού σταθμού «Κοζλοντούι»

Η κατάσταση του εξοπλισμού των μονάδων 5 και 6 του πυρηνικού σταθμού «Κοζλοντούι» είναι καλή, και τα προσόντα του
προσωπικού σε όλα τα επίπεδα είναι υψηλά, σύμφωνα με την
εκτίμηση του επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης από την
παγκόσμια Ένωση πυρηνικών φορέων εκμετάλλευσης
(WANO) κ. Φραντισέκ Κοστίνα. Οι εμπειρογνώμονες της ένωσης επιθεώρησαν τη διοίκηση, τη λειτουργία του σταθμού, τη
συντήρηση, τους μηχανικούς και την ακτινοπροστασία, ενώ
μίλησαν και με εμπειρογνώμονες και διοικητικά στελέχη του
πυρηνικού σταθμού. Ο σκοπός της έρευνας, η οποία ζητήθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού
σταθμού, ήταν να διευκρινιστούν τόσο
τα δυνατά σημεία και οι καλές πρακτικές, όσο και οι τομείς που μπορούν να
βελτιωθούν περαιτέρω με στόχο την
ενίσχυση της ασφάλειας των μονάδων
5 και 6.
Снимка: Красимир Юскеселиев

Състоянието на оборудването на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”
е добро, а компетентността на персонала на всички нива е
висока, сочи оценката на ръководителя на проверяващия
екип от Световната асоциация на ядрените оператори WANO

αποτελεί το πρώτο βήμα της προβλεπόμενης διαδικασίας. Εάν
η χώρα συνεχίσει να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο
της ΕΕ. Έως τις 5 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, κάθε
κράτος μέλος έπρεπε να ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο
τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για την προώθηση
της πράσινης ενέργειας. Η βουλγαρική κυβέρνηση έστειλε το
νομοσχέδιο στην Βουλή μόλις το Φεβρουάριο.

Демонстрация на електромобили по време
на международната конференцията “Електромобилът - предизвикателствата на новата
мобилност” в София.
Παρουσίαση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη
διεθνή διάσκεψη «Ηλεκτρικά αυτοκίνητα - οι
προκλήσεις της νέας κινητικότητας» στη Σόφια
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Франтишек Костиха. Експертите на асоциацията се
запознаха с административното управление, експлоатацията, ремонта, инженерното осигуряване,
радиационната защита и разговаряха със специалисти и шефове в АЕЦ. Целта на проверката, която
беше поискана от ръководството на атомната централа, беше да се определят както силните страни
и добри практики, така и областите, в които могат
да се направят още подобрения за повишаване на
безопасността на 5-и и 6-и блок.

Русия може да се откаже от проекта за АЕЦ „Белене”

Снимка: Анелия Николова

Русия може да се оттегли от проекта за изграждане на АЕЦ „Белене” и да поиска от България 200 млн
евро обезщетение, съобщи руската информационна
агенция „Интерфакс”. Причината е, че до изтичането на
крайния срок на 31 януари не е подписан анекс към договора между руската „Атомстройекспорт” и НЕК за изграждането на централата. Липсата на анекса ще забави
основните строителни дейности поне с една година,
което ще намали интереса на потенциалните европейски
инвеститори към проекта, съобщава „Интерфакс”, позовавайки се на вътрешно съобщение на шефа на маркетинг и бизнес развитие в „Росатом” Алексей Калинин до
директора на компанията Сергей Кириенко. „Росатом” е
собственик на „Атомстройекспорт”.

Украинско-български консорциум ще
прави предпроектно проучване на „Южен
поток”

„Български енергиен холдинг” и „Газпром” са избрали украинско-български консорциум за предпроектното проучване на отсечката от газопровода „Южен поток”, която
минава през България, съобщи „Газпром”. Победител в конкурса е консорциумът между украинската „Южнийгипрогас”
и българската „Газтек БГ”.

ТЕЦ „Марица 3” ще спре
до края на септември

До края на септември ТЕЦ „Марица 3” ще трябва да спре
работа. В началото на есента ще бъдат изчерпани оставащите 2 500 работни часа на централата от общо разрешените 20 000 часа от Европейския съюз.
Дружеството е сред ТЕЦ-ове - големи замърсители в страната, които получиха гратисна квота от Бркюсел, за да си
монтират необходимите съоръжения за пречистване на
дима. Разрешителното на ТЕЦ “Марица 3”, което е дадено на
14 февруари 2001 г., вече е изтекло. Компанията кандидатства за удължаване с още десет години.

„Арева” проявява интерес към участие в
АЕЦ „Козлодуй” и АЕЦ „Белене”

Премиерът Бойко Борисов и шефът на френския холдинг
„Арева” Ан Льовержан са обсъдили евентуалното участие
на компанията при изграждането на нов блок в АЕЦ „Козлодуй” и в строежа на АЕЦ „Белене”, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на разговорите е било обсъдено развитието на ядрената енергетика в България, както
и възможностите за сътрудничество между София и Париж
в областта.

Η Ρωσία φέρεται έτοιμη να εγκαταλείψει το
σχέδιο για την κατασκευή του πυρηνικού
σταθμού «Μπέλενε»

Η Ρωσία φέρεται έτοιμη να αποσυρθεί από το σχέδιο για την
κατασκευή του πυρηνικού σταθμού «Μπέλενε» στη Βουλγαρία
και να ζητήσει αποζημίωση ύψους 200 εκατ. ευρώ, μετέδωσε
το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων «Ιντερφάξ».Η αιτία είναι ότι
μέχρι την τελική προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου δεν έχει υπογραφτεί παράρτημα της σύμβασης μεταξύ της ρωσικής εταιρίας «Atomstroyexport» και της Εθνικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΝΕΚ) για την κατασκευή του σταθμού. Η απουσία του
παραρτήματος σημαίνει καθυστέρηση των βασικών δραστηριοτήτων κατασκευής τουλάχιστον ενός έτους, η οποία θα μειώσει το ενδιαφέρον των δυνητικών ευρωπαίων επενδυτών
στο σχέδιο, μεταδίδει το «Ιντερφάξ», επικαλούμενο εσωτερικό
μήνυμα του διευθυντή μάρκετινγκ και επιχειρηματικής ανάπτυξης της «Rosatom» Αλεξέι Καλίνιν στο διευθυντή της εταιρίας κ. Σεργκέι Κιριένκο. Η «Rosatom» είναι ιδιοκτήτης της
«Atomstroyexport».

Βούλγαρο-ουκρανική κοινοπραξία θα
διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας για τον
αγωγό South Stream

Το Βουλγαρικό ενεργειακό χόλντινγκ και η «Gazprom» έχουν
επιλέξει μια βούλγαρο-ουκρανική κοινοπραξία για τη μελέτη
σκοπιμότητας του τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου South
Stream, που διέρχεται από τη Βουλγαρία, ανακοίνωσε η
«Gazprom». Νικητής στο διαγωνισμό είναι η κοινοπραξία της
ουκρανικής «Γιουζνιιγιπρογκάς» και της βουλγαρικής «Γκάζτεκ
BG».

Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός «Maritza 3»
θα τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο θερμοηλεκτρικός σταθμός
«Maritza 3» θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις αρχές
του φθινοπώρου θα έχουν εξαντληθεί οι υπόλοιπες 2.500 ώρες
εργασίας του σταθμού από τις συνολικές 20.000 ώρες, οι οποίες
εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο «Maritza 3» είναι
μεταξύ των θερμοηλεκτρικών σταθμών που ρυπαίνουν
σημαντικά τη χώρα και έχουν λάβει περίοδο χάριτος από τις
Βρυξέλλες, προκειμένου να εγκαταστήσουν τον αναγκαίο
εξοπλισμό για το καθαρισμό του καπνού. Η άδεια του σταθμού
«Maritza 3» που δόθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2001, έχει ήδη
λήξει. Η εταιρία υπέβαλε αίτηση για παράταση της προθεσμίας
για άλλα δέκα χρόνια. Σύμφωνα με την τελική έκθεση της Κρατικής ρυθμιστικής επιτροπής ενέργειας και υδάτων η αίτηση
της εταιρίας μπορεί να ικανοποιηθεί.
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Туризъм
Гърция с най-голям щанд
на “Ваканция Спа Експо 2011”

На международната туристическа борса “Ваканция Спа
Експо 2011”, която се проведе през февруари, най-големият
чуждестранен щанд за пореден път беше на Гърция.
Сред участниците в изложението, което е най-значимото
международно туристическо събитие в България, бяха
Гръцката национална туристическа организация, туристическите камарите на Халкидики и Пиерия, Атонската туристическа организация, представени бяха Скопелос, Серес и
Евбея, областите Тесалия и Източна Македония и Тракия. С
отделни щандове участваха и Mouzenidis Travel, Filos
Holiday&Travel, Waterland Thraki Palace и др. В рамките на
изложението се състоя презентация на Света гора, а представители на местната власт на Централна Македония съобщиха, че са обсъдили със заместник-кмета на София Ирина
Савина възможностите за по-тясно сътрудничество в
областта на туризма. Свой щанд имаше и Кипърската туристическа организация.
Изложението откри министърът на туризма Трайчо Трайков. Участваха повече от 290 български и чуждестранни
компании, туроператори и туристически организации.
Събитието се провежда под патронажа на Министерството
на туризма, съвместно със специализираните браншови
организации в туризма.

Земеделие
Търговията на едро с храни и цветя вече ще
става само на тържище на производителя

Търговията на едро с храни и цветя вече ще става само на
тържище или пазар на производителя, предвиждат законови промени, които бяха одобрени от правителството
през февруари.

Η «Areva» ενδιαφέρεται να συμμετάσχει
στους πυρηνικούς σταθμούς «Κοζλοντούι»
και «Μπέλενε»

Ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ και ο επικεφαλής της
γαλλικής εταιρίας «Areva» Αν Λιοβερζάν συζήτησαν την πιθανή
συμμετοχή της εταιρίας στην κατασκευή μιας νέας μονάδας
στον πυρηνικό σταθμό «Κοζλοντούι» και στην κατασκευή του
πυρηνικού σταθμού «Μπέλενε», όπως ανακοινώθηκε από το
γραφείο τύπου της κυβέρνησης.

Τουρισμός
Η Ελλάδα με το μεγαλύτερο περίπτερο στην
έκθεση «Holiday &Spa Expo 2011»

Για άλλη μια φορά η Ελλάδα συμμετείχε με το μεγαλύτερο ξένο
περίπτερο στη διεθνή έκθεση τουρισμού «Holiday &Spa Expo
2011» που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο. Ανάμεσα στους
συμμετέχοντες στην έκθεση, η οποία είναι η πιο σημαντική διεθνής τουριστική εκδήλωση στη Βουλγαρία, ήταν ο Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού, τα τουριστικά επιμελητήρια Χαλκιδικής
και Πιερίας και ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Προ του
Άθω. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν η Σκόπελος, οι Σέρρες και η
Εύβοια, και οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης. Με ξεχωριστά περίπτερα συμμετείχαν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία Mouzenidis Travel, Filos Holiday&Travel,
Waterland Thraki Palace και άλλα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης
έγινε παρουσίαση του Αγίου Όρους, ενώ εκπρόσωποι των τοπικών αρχών στην Κεντρική Μακεδονία ανακοίνωσαν ότι συζήτησαν με την αναπληρωτή δήμαρχο της Σόφιας κα Ιρίνα Σαβίνα
την ευκαιρία για στενότερη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού. Δικό του περίπτερο είχε και ο Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού. Τα εγκαίνια της έκθεσης έκανε ο υπουργός Τουρισμού Τράιτσο Τράικοφ. Συμμετείχαν περισσότεροι από 290
βουλγαρικές και ξένες εταιρείες, ταξιδιωτικά πρακτορεία και
τουριστικοί οργανισμοί. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους
οργανισμούς στον τομέα του τουρισμού
Снимка: Невена Кръстева

Γεωργία
Το χονδρικό εμπόριο τροφίμων και λουλουδιών θα
διεξάγεται μόνο στις λαϊκές
αγορές

Εφεξής το χονδρικό εμπόριο τροφίμων και λουλουδιών θα διεξάγεται
μόνο στις λαϊκές αγορές των παραγωγών, προβλέπουν οι νομικές αλλαγές
που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση
τον Φεβρουάριο. Ο λόγος για τις
αλλαγές στο νόμο είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση να
αυξάνονται οι παράνομοι χώροι χονδρικού εμπορίου τροφίμων, που αποτελεί προϋπόθεση για φοροδιαφυγή
και για αθέμιτο ανταγωνισμό, αναφέ-
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Τομεις

Причината за промените в
закона е, че през последните
години има тенденция за нарастване на нерегламентираните
места за търговия на едро с
храни, което е предпоставка за
укриване на данъци и представлява и нелоялна конкуренция,
се казва в съобщение на правителството. Предвиден е шестмесечен преходен период от датата
на влизане в сила на закона.

Над 90% от българските ферми за мляко
не покриват
изискванията на ЕС

Преобладаващата част от фермите за мляко в България все
още не са въвели европейските
изисквания за хигиена, въпреки
че срокът изтича в края на годината, каза през февруари
земеделският министър Мирослав Найденов.
По данни на земеделския министър от близо 90 хил.
ферми към момента 86 хил. не са покрили изискванията
на ЕС за хигиена. Едва 3000 компании са ги въвели
изцяло.
В случай че компаниите не успеят да преведат базите си в
съответствие с изискванията, ще трябва да прекратят
продажбите на суровината към мандри. Изискванията за
хигиена на фермите трябваше да бъдат въведени в България още с присъединяването към ЕС. Заради високия
процент компании, които не можеха да ги покрият през
2007 г., срокът беше удължен с две години, а впоследствие с още две. Браншовици твърдят, че повечето от
фермите са малки и нямат възможност да направят нужните инвестиции, нито капацитет и съфинансиране да
подготвят европроекти.

Банки
и финанси
Плащанията над
15 000 лв. вече ще са
само по банков път

Плащанията, надвишаващи 15 000 лева, вече ще се извършват само чрез банков превод или внасяне по платежна
сметка, гласува парламентът при окончателното приемане
на законопроекта за ограничаване на плащанията в брой.
Разпоредбата за банковото плащане на суми в чуждестранна
валута се прилага, като се вземе предвид тяхната левова равностойност. Ако тя е равна или надвишаваща 15 000 лева,
парите трябва да бъдат преведени по банков път, като равностойността в левове се определя по курса на БНБ в деня на
плащането. Ограничението за плащания в брой няма да важи
при изплащането на трудови възнаграждения, както и за
теглене и внасяне на пари в брой от и в собствени платежни
сметки.

Снимка: Георги Кожухаров

ρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης. Προβλέπεται εξάμηνη
μεταβατική περίοδος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του νόμου.

Πάνω από 90% των βουλγαρικών
γαλακτοπαραγωγικών μονάδων
δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές

Η πλειοψηφία των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων στη
Βουλγαρία δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές υγιεινής, μολονότι η προθεσμία λήγει στο τέλος
του έτους, δήλωσε τον Φεβρουάριο ο υπουργός Γεωργίας κ.
Μίροσλαβ Νάιντενοφ. Σύμφωνα με τα λόγια του από σχεδόν
90.000 γαλακτοπαραγωγικές μονάδες επί του παρόντος
86.000 δεν πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής της ΕΕ. Μόνο
3.000 επιχειρήσεις τις έχουν εφαρμόσει πλήρως. Σε περίπτωση που οι μονάδες αδυνατούν να εναρμονιστούν με τις
απαιτήσεις, θα πρέπει να σταματήσουν τις πωλήσεις πρώτων υλών προς τα γαλακτοκομεία.
Οι υγειονομικές απαιτήσεις έπρεπε να εισαχθούν στη Βουλγαρία με την ένταξή της στην ΕΕ. Λόγω του υψηλού ποσοστού των εταιριών που δεν μπόρεσαν να τις εφαρμόσουν το
2007 η προθεσμία αυτή παρατάθηκε κατά δύο έτη και στη
συνέχεια κατά δύο ακόμη. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας
υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες γαλακτοπαραγωγικές
μονάδες είναι μικρές και δεν μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, ούτε έχουν την ικανότητα και τη χρηματοδότηση να συντάσσουν ευρωπαϊκά σχέδια.

Τράπεζες
και οικονομικά
Μέσω της τραπεζικής
οδού οι συναλλαγές αξίας
άνω των 15.000 λέβα

Εφεξής οι συναλλαγές αξίας άνω των 15.000 λέβα θα γίνονται μόνο με τραπεζικό έμβασμα ή με κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών, αποφάσισε η Βουλή κατά την τελική έγκριση
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Приватизация
Десетина инвеститори са провявили интерес към „Булгартабак”

Около десетина стратегически и финансови инвеститора са
проявили интерес към приватизацията на държавната компания за производство на цигари „Булгартабак”, съобщи
министърът на икономиката Трайчо Трайков през февруари, но не пожела да посочи конкретни имена.Компанията
трябва да бъде приватизирана до средата на тази година,
добави Трайков. Обмислят се три възможни метода - през
борсата, на търг или конкурс.

Концесии
„Болкан Минерал енд Майнинг” ще добива
злато в Крумовград в следващите 30 години

„Болкан Минерал енд Майнинг”, собственост на канадската
„Дънди прешъс метълс”, получи 30-годишна концесия за
добив на злато от находище „Хан Крум” край Крумовград.
Концесията бе одобрена от правителството на заседание
през февруари. За срока на концесията дружеството ще
инвестира над 114 млн лева. Очакваният средногодишен
добив е 850 000 тона руди. Община Крумовград ще получава
30% от концесионните плащания.

Технологии
Пазарът на персонални компютри
нараснал с 3,8% през 2010 г.

του νομοσχεδίου για περιορισμό των πληρωμών σε μετρητά.
Όταν γίνεται λόγος για τραπεζικές πληρωμές σε ξένο νόμισμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ισοδύναμο ποσό σε
λέβα. Αν το ποσό αυτό είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 15.000
λέβα, οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται μέσω τραπεζικής
οδού, ενώ το ισοδύναμο ποσό σε λέβα καθορίζεται από τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία
της πληρωμής. Ο περιορισμός των πληρωμών σε μετρητά
δεν θα ισχύει για την καταβολή μισθών, καθώς και για την
ανάληψη ή κατάθεση μετρητών από/σε προσωπικούς λογαριασμούς πληρωμών.

Ιδιωτικοποίηση
Περίπου δέκα επενδυτές έχουν
δείξει ενδιαφέρον για την «Bulgartabac»

Περίπου δέκα στρατηγικοί και οικονομικοί επενδυτές έχουν
δείξει ενδιαφέρον για την ιδιωτικοποίηση της κρατικής εταιρίας παραγωγής τσιγάρων «Bulgartabac», δήλωσε τον Φεβρουάριο ο υπουργός Οικονομίας Τράϊτσο Τράϊκοφ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα. Η εταιρία πρέπει να
ιδιωτικοποιηθεί μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους, δήλωσε ο
κ. Τράικοφ. Εξετάζονται τρεις μέθοδοι - μέσω χρηματιστηρίου,
δημοπρασίας ή διαγωνισμού.

Παραχωρήσεις
Η «Balkan Mineral & Mining» πήρε άδεια
εξόρυξης χρυσού στο Κρούμοβγκραντ για
τα επόμενα 30 χρόνια

Пазарът на персонални компютри в България е нараснал с
3,8% през 2010 г., показва проучване на IDC. Въпреки положителния резултат обаче секторът все още не се е възстановил от кризата. Пазарът ще се възстанови, когато бизнесът и
държавата започнат да инвестират повече в нови компютри, се казва в проучването. IDC очаква това да се случи към
края на 2011 г. паралелно с възстановяването на икономиката.

Η εταιρία «Balkan Mineral & Mining», ιδιοκτησία της καναδικής
«Dundee Precious Metals», πήρε άδεια παραχώρησης για 30
χρόνια για την εξόρυξη χρυσού από το κοίτασμα «Χαν Κρουμ»
κοντά στην πόλη Κρούμοβγκραντ. Η παραχώρηση εγκρίθηκε
από την κυβέρνηση σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το
Φεβρουάριο. Κατά την περίοδο της παραχώρησης η εταιρία θα
επενδύσει πάνω από 114 εκατ. λέβα. Η αναμενόμενη μέση
απόδοση είναι 850.000 τόνοι μεταλλεύματος. Ο δήμος Κρούμοβγκραντ θα λαμβάνει 30% από τις πληρωμές για όλη την
περίοδο της παραχώρησης.

Снимка: Цветелина Белутова

Τεχνολογίες
Η αγορά των
Η/Υ αυξήθηκε κατά
3,8% το 2010

Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη
Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 3,8% το 2010, δείχνει
μελέτη της IDC. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο
τομέας δεν έχει ανακάμψει ακόμη από την κρίση.
Η αγορά θα ανακάμψει όταν οι επιχειρήσεις και
το κράτος αρχίσουν να επενδύουν περισσότερο
σε νέους υπολογιστές, όπως αναφέρει η μελέτη.
Η IDC αναμένει αυτό να συμβεί στο τέλος του
2011 μαζί με την οικονομική ανάκαμψη.

34

μελη

„Кока-Кола
ХБК България”
пазарен лидер
с грижа за природата
и хората

„Кока-Кола ХБК България” успя да запази водещата
си позиция на един от най-големите производители на
безалкохолни напитки въпреки глобалните икономически предизвикателства, като продължи да инвестира
сериозно в местната икономика и да допринася за
подобряване на благосъстоянието на общностите,
сред които развива своя бизнес. Доказателство за това
са престижните награди за социално отговорен бизнес,
които компанията получи наскоро - за дългосрочната инициатива „Моят зелен град” от Български форум на бизнес
лидерите и за сериозни усилия и цялостна политика в
областта на корпоративната социална отговорност от в.
„Пари”. Това споделя г-н Никос Калайтзидакис, генерален
директор в „Кока-Кола ХБК България” от средата на миналата година.
За компанията корпоративната социална отговорност
не е само красива фраза, а стратегически приоритет и ценност, която всички служители на компанията искрено споделят. Социално отговорната политика на „Кока-Кола ХБК
България” е насочена към четири основни области: околна
среда, работно място, пазар и развитие на местните общности. В тях компанията влага усилия и средства още от
2002 г.
„За да могат усилията ни да имат видим измерител, ние
сме идентифицирали няколко основни приоритета във
всяка от тези области: например по отношение на околната
среда ние се фокусираме върху управление на водните
ресурси, енергия и климат и разделно събиране и оползотворяване на отпадъци. Следим и измерваме резултатите в
четирите области на корпоративната социална отговорност по същия начин, по който отчитаме всички останали
бизнес индикатори”, споделя г-н Калайтзидакис и добавя,
че компанията постоянно надгражда своите усилия. Тази
година например, по случай 125-ата годишнина от създаването на The Coca-Cola Company, „Кока-Кола ХБК България”
ще инвестира в проекти по инициативата „Моят зелен град”
в осем големи общини, където ще бъдат почистени 125 км
водни басейни. „Ще празнуваме, като дадем нещо в замяна
– ще дадем своя принос за подобряване на условията, в
които живеят местните общности, и за съхраняване на природата в големия град”, каза г-н Калайтзидакис.

Η Coca-Cola
HBC Bulgaria
- ηγέτης της
αγοράς με
φροντίδα
για τη φύση
και τους
ανθρώπους
Παρά τις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, η
Coca-Cola HBC Bulgaria κατάφερε να διατηρήσει την
ηγετική της θέση ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αναψυκτικών. Η εταιρία συνέχισε να επενδύει
σημαντικά στην τοπική οικονομία και να συμβάλει στην
ευημερία των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται.
Απόδειξη γι’αυτό είναι τα σημαντικά βραβεία κοινωνικά
ευσυνείδητης επιχείρησης, που η εταιρία έλαβε πρόσφατα - για την μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία της «Η πράσινη
πόλη μου» από το Βουλγαρικό φόρουμ επιχειρηματικών ηγετών, και για τις σοβαρές προσπάθειες και την ολοκληρωμένη
πολιτική στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από την
εφημερίδα Pari. Αυτό δήλωσε ο κ. Νίκος Καλαϊτζιδάκης, γενικός
διευθυντής της Coca-Cola HBC Bulgaria από τα μέσα του περασμένου έτους.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι μόνο μια όμορφη
φράση για την εταιρία, αλλά στρατηγική προτεραιότητα και
αξία στις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία πιστεύουν
ειλικρινά. Η κοινωνικά υπεύθυνη πολιτική της Coca-Cola HBC
Bulgaria εστιάζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: το περιβάλλον, το χώρο εργασίας, την αγορά και την ανάπτυξη της τοπικής
κοινότητας. Σ΄αυτούς τους τομείς η εταιρία επενδύει προσπάθειες και χρήματα από το 2002 ακόμα.
«Για να έχουμε ορατό δείκτη μέτρησης των προσπάθειών
μας, έχουμε εντοπίσει μερικές βασικές προτεραιότητες σε κάθε
ένα από αυτούς τους τομείς: όσον αφορά το περιβάλλον, για
παράδειγμα, επικεντρωνόμαστε στη διαχείριση των υδάτων,
της ενέργειας και του κλίματος, καθώς και στη ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων. Παρακολουθούμε και
μετράμε τα αποτελέσματα στους τέσσερις τομείς της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μετράμε και
όλους τους υπόλοιπους δείκτες», είπε ο κ. Καλαϊτζιδάκης και
πρόσθεσε ότι η εταιρία καταβάλει προσπάθειες με συνέπεια.
Φέτος, για παράδειγμα, σχετικά με την 125η επέτειο της The
Coca-Cola Company, η Coca-Cola HBC Bulgaria θα επενδύσει σε
έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η πράσινη πόλη μου» σε
οκτώ μεγάλους δήμους, όπου θα καθαριστούν 125 χιλιόμετρα
υδάτινες κοίτες. «Θα γιορτάσουμε δίνοντας κάτι σαν αντάλλαγμα, θα συμβάλλουμε στη βελτίωση των συνθηκών στις
οποίες ζουν οι τοπικές κοινότητες και στη διατήρηση της φύσης
στη μεγάλη πόλη», δήλωσε ο κ. Καλαϊτζιδάκης.
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Какво още каза Никос Калайтзидакис:

Кой е Никос
Калайтзидакис

Τι άλλο είπε ο κ. Νίκος Καλαϊτζιδάκης:

Ποιος είναι ο Νίκος
Καλαϊτζιδάκης

Никос Калайтзидакис е новият
генерален директор на „Кока-Кола
ХБК България”. Той отговаря за
стратегическото управление на
компанията, която е най-големият
производител на безалкохолни
напитки в страната и притежава
изключителното право да бутилира продуктите на The Coca-Cola
Company.
Калайтзидакис започва кариерата си в „Кока-Кола Хеленик” през
2006 г. на позицията регионален
директор за северозападна Русия.
През последните две години е бил
генерален директор на „Кока-Кола
Хеленик Хърватия”.
Калайтзидакис има 18-годишен
опит в областта на продажбите,
маркетинга и мениджмънта във
водещи компании в Европа и Централна Азия, като в продължение
на 14 години работи в сектора на
бързообортните стоки в компании
в Източна и Западна Европа. Преди
да се присъедини към екипа на „Кока-Кола Хеленик” през
2006 г., той работи в продължение на девет години във
„Филип Морис Интернешънъл”, където заема различни
позиции. Притежава бакалавърска степен по информационни технологии и магистърски степени от INSEAD,
Университета Уелс и Университета Съсекс.

Ο Νίκος Καλαϊτζιδάκης είναι ο
νέος γενικός διευθυντής της Coca
Cola Hellenic Bottling Company
Bulgaria. Είναι υπεύθυνος για τη
στρατηγική διαχείριση της εταιρίας,
η οποία είναι ο μεγαλύτερος
παραγωγός αναψυκτικών στη χώρα
και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα
να εμφιαλώνει τα προϊόντα της The
Coca-Cola Company.
Ο κ. Καλαϊτζιδάκης ξεκίνησε
τη σταδιοδρομία του στην CocaCola Hellenic το 2006 στη θέση του
περιφερειακού διευθυντή για τη
Βορειοδυτική Ρωσία. Τα τελευταία
δύο χρόνια διετέλεσε γενικός
διευθυντής της Coca-Cola HBC
Croatia.
Ο κ. Καλαϊτζιδάκης έχει 18
χρόνια εμπειρίας στις πωλήσεις,
το μάρκετινγκ και τη διαχείριση
ηγετικών εταιριών στην Ευρώπη
και την Κεντρική Ασία, ενώ 14
χρόνια εργάστηκε στον τομέα
των FMCG στην Ανατολική και
τη Δυτική Ευρώπη. Πριν την ένταξή του στη Coca-Cola
Hellenic το 2006, εργάστηκε εννέα χρόνια στη Philip Morris
International, όπου κατείχε διάφορες θέσεις. Κατέχει πτυχίο
πληροφορικής και ΜΒΑ από το INSEAD, το Πανεπιστήμιο
της Ουαλίας και το Πανεπιστήμιο του Sussex.

Г-н Калайтзидакис, заехте поста на генерален директор в
„Кока-Кола ХБК България” в средата на миналата година.
Страната изненада ли ви по някакъв начин?
- България ме изненада в много аспекти, въпреки че бях
наясно с икономическата обстановка, с нивото на развитие на
пазара, със специфичните особености на потребителите и
клиентите, и, разбира се, със състоянието на бизнеса на „КокаКола Хеленик” в страната. Много силно бях впечатлен от екипа
от изключителни професионалисти, които са съумели да управляват успешно една от най-големите компании в страната в
условия на икономическа криза.

- Κύριε Καλαϊτζιδάκη, αναλάβατε τη θέση του γενικού διευθυντή
της Coca-Cola HBC Bulgaria στα μέσα του περασμένου έτους. Σας
εξέπληξε η Βουλγαρία κατά κάποιο τρόπο;
- Η Βουλγαρία με εξέπληξε πολύ, αν και γνώριζα την οικονομική κατάσταση, το επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των καταναλωτών και των πελατών και φυσικά,
το επίπεδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Coca-Cola
HBC Bulgaria στη χώρα. Εντυπωσιάστηκα πολύ από την ομάδα
εξαιρετικών επαγγελματιών οι οποίοι κατάφεραν να διαχειρίσθουν με επιτυχία μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας σε
συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Как ще опишете пазара на безалкохолни напитки в България? Как очаквате да се развие той?
- Българският пазар е много динамичен - развива се непрекъснато. Бих казал, че все още основните характеристики са
огромното портфолио от продукти, което дава възможност за
избор за потребителите, фрагментираният пазар с потенциал
за развитие на големи търговски вериги, като цяло доста конкурентната среда с голям брой малки и средни магазини, които
се конкурират предимно по отношение на цени. В средносрочен план вярвам, че българският пазар ще продължи да се
консолидира. В същото време ще останат и няколко типично
български характеристики, например големият брой бакалии,

Πώς θα χαρακτηρίζατε την αγορά αναψυκτικών στη Βουλγαρία;
Πώς αναμένετε να αναπτυχθεί;
- Η βουλγαρική αγορά είναι πολύ δυναμική και αναπτύσσεται
συνεχώς. Θα έλεγα ότι τα κύρια χαρακτηριστικά της εξακολουθούν να είναι η μεγάλη γκάμα προϊόντων που δίνει τη δυνατότητα
επιλογής στους καταναλωτές, η κατακερματισμένη αγορά με
δυνατότητες ανάπτυξης των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης και το αρκετά ανταγωνιστικό περιβάλλον με πολλά μικρά και
μεσαίου μεγέθους καταστήματα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους
κυρίως όσον αφορά τις τιμές. Μεσοπρόθεσμα πιστεύω ότι θα
συνεχίσει η συγκεντροποίηση της βουλγαρικής αγοράς. Ταυτόχρονα, θα παραμείνουν και μερικά τυπικά βουλγαρικά χαρακτηρι-
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които ще продължат да съществуват като удобни квартални
магазини.
Различават ли се по нещо навиците на българските потребители в сравнение с тези в други страни?
- В България, както и в други страни, потребителите стават
по-взискателни към храните и напитките, които консумират.
От търсене на разнообразни вкусове на удовлетворителна
цена, при което стойността на напитката е водещата, потребителите все повече се насочват към висококачествени продукти, които да отговарят на начина им на живот и да им носят
допълнителни ползи като стойността на търговската марка
например.
Българите възприемчиви ли са към нови продукти?
- Мисля, че да. Доказателство за това е успехът на новите
вкусове и продукти, които пуснахме през 2010 г. - една трудна
година за бизнеса, например „Cappy ягода”, студения чай
„Nestea манго и ананас” и „Nestea зелен чай с ягода”.
Разкажете ни за новата енергийна напитка Monster, която
пуснахте на българския пазар наскоро. Планирате ли да
представите още нови продукти тази година?
- „Кока-Кола Хеленик” пусна Monster на българския пазар в
края на миналата година. За краткия си период на пазара
Monster постигна успех както по отношение на продажби, така
и в създаването на клуб от почитатели в страната. Това е различен вид енергийна напитка, което потребителите разбират.
Monster предлага нещо повече от качествата и функционалността на енергийната напитка - тя носи със себе си различна
култура и начин на живот, свързани с екстремни спортове,
музика и забавления. Като гледаме успеха на напитката в САЩ
или Унгария, например, можем да си представим какъв е нейният потенциал в България.

снимка: Анелия Николова

„Кока-Кола ХБК България”е лидер на пазара на безалкохолни
напитки в България. Какво стои зад този успех?
- Вероятно знаете, че тази година Coca-Cola празнува 125 г.
от създаването си. За постигането на този успех водеща роля
имат както високото качество на продукта, стойността на търговската марка, 125-годишното наследство, така и преди всичко
силната емоционална връзка на потребителите с напитката и
марката. Тази година в цял свят и в България подготвяме много
изненади, с които ще отпразнуваме и затвърдим тази много
специална връзка, като най-вече ще празнуваме с всички наши
служители, които подържат магията жива.

μελη

στικά της αγοράς, όπως ο μεγάλος αριθμός των καταστημάτων
τροφίμων, τα οποία θα εξακολουθούν να υπάρχουν ως βολικά
καταστήματα γειτονιάς.
Είναι διαφορετικές οι συνήθειες των Βούλγαρων καταναλωτών
σε σύγκριση με τις συνήθειες των καταναλωτών σε άλλες χώρες;
- Στη Βουλγαρία, όπως και σε άλλες χώρες, οι καταναλωτές
γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί όσον αφορά τα τρόφιμα και τα
ποτά που καταναλώνουν. Αν πριν από καιρό οι καταναλωτές αναζητούσαν διάφορες γεύσεις σε ικανοποιητικές τιμές, και η τιμή των
ποτών είχε βασική σημασία, τώρα στρέφονται όλο και περισσότερο σε προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στον
τρόπο ζωής τους και τους αποφέρουν πρόσθετα οφέλη, όπως για
παράδειγμα η αξία του εμπορικού σήματος.
Οι Βούλγαροι καταναλωτές είναι δεκτικοί σε νέα προϊόντα;
- Νομίζω πως ναι. Απόδειξη γι’αυτό είναι η επιτυχία των νέων
γεύσεων και προϊόντων που λανσάραμε το 2010, που ήταν μια
δύσκολη χρονιά για τις επιχειρήσεις, όπως τον χυμό Cappy φράουλα, το παγωμένο τσάι Nestea μάνγκο και ανανά και το Nestea
πράσινο τσάι με φράουλα.
Πείτε μας για το νέο ενεργειακό ποτό Monster, το οποίο μπήκε
πρόσφατα στην αγορά της Βουλγαρίας. Σκοπεύετε να λανσάρετε
άλλα νέα προϊόντα φέτος;
- Η Coca-Cola HBC Bulgaria λάνσαρε το ποτό Monster στην
αγορά της Βουλγαρίας στα τέλη του προηγούμενου έτους. Για τη
σύντομη παρουσία του στην αγορά το Monster σημείωσε επιτυχία
τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και στη δημιουργία ενός fan club
στη χώρα. Γίνεται λόγος για ένα διαφορετικό είδος ενεργειακού
ποτού και οι καταναλωτές το καταλαβαίνουν. Το Monster προσφέρει κάτι περισσότερο από την ποιότητα και τη λειτουργικότητα
του ενεργειακού ποτού - φέρνει μαζί του ένα διαφορετικό πολιτισμό και τρόπο ζωής που σχετίζεται με τα extreme sports, τη μουσική και τη ψυχαγωγία. Βλέποντας την επιτυχία του ποτού στις
ΗΠΑ ή την Ουγγαρία, για παράδειγμα, μπορούμε να φανταστούμε
τι δυναμικότητα έχει στη Βουλγαρία.
Η Coca-Cola HBC Bulgaria έχει ηγετική θέση στην αγορά
αναψυκτικών στη Βουλγαρία. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την
επιτυχία;
- Φέτος η The Coca-Cola Company γιορτάζει τα 125 χρόνια
από την ίδρυσή της.Βασικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της επιτυχίας έχει τόσο η υψηλή ποιότητα του προϊόντος, η αξία του εμπορικού σήματος και η κληρονομιά 125 ετών, όσο και η ισχυρή
συναισθηματική σύνδεση των καταναλωτών με το ποτό και το
εμπορικό σήμα. Φέτος προετοιμάζουμε πολλές εκπλήξεις στη
Βουλγαρία και σε παγκόσμιο επίπεδο για να ενισχύσουμε αυτή την
πολύ ιδιαίτερη σχέση και να γιορτάσουμε με όλους τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι διατηρούν την μαγεία ζωντανή.
Πέρυσι για πρώτη φορά η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της CocaCola γυρίστηκε στη Βουλγαρία και μεταδόθηκε σε περισσότερες
από 90 χώρες. Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα;
- Ναι, για πρώτη φορά στην ιστορία της Coca-Cola η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση γυρίστηκε στη Βουλγαρία και μεταδόθηκε
σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο κατά την εορτή
των Χριστουγέννων. Με αυτή τη διαφήμιση στείλαμε προσωπικά
τις ισχυρότερες και πιο θερμές χριστουγεννιάτικες ευχές σε όλους
τους Βούλγαρους, επειδή όλοι οι ηθοποιοί στο βίντεο, συμπεριλαμβανομένου και του Άγιου Βασίλη, ήταν Βούλγαροι, που τους
έκανε να αισθάνονται πραγματικά υπερήφανοι.
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„Балкан Сървисис”
и „Емпорики Банк –
България”,
Credit Agricole Group,
работят заедно
от 2008 г.
„Балкан Сървисис”и„Емпорики Банк – България”, Credit Agricole
Group, са поредният пример за успешно сътрудничество
между членове на Гръцкия бизнес съвет в България. Те работят
заедно от 2008 г. и за това време имат няколко общи проекта.
Последният е за внедряване на Enterprise Resource Planning
системата Atlantis ERP Financials. Проектът е част от цялостна
промяна на системите на банката и се управлява от консултантската компания Accenture. Банката ползва основните
модули на системата - Accounts Payable, Accounts Receivable,
цялостно управление на активите и модул за изготвяне на
дневници по ДДС. Системата е интегрирана с новата централна
банкова система FlexCube, както и PayRoll системата. Това позволява ежемесечно автоматично прехвърляне и осчетоводяване на възнагражденията за служителите на банката по
видове разход и разходни центрове от PayRoll системата в
Atlantis ERP, което включва над 10 000 операции. Проектът, с
който значително се оптимизират счетоводните процеси в
банката, е завършен за 12 месеца, като текущо се извършат
допълнителни доработки по задание на банката.
„Ние сме изключително доволни от прецизността, с която
бяха мигрирани данните и процесите, без работата на банката
да бъде прекъсвана. Екипът на „Балкан Сървисис” се съобрази
и със специфичните ни изисквания за интеграция на Atlantis
ERP с новата банкова система FlexCube и други системи на банката”, заяви Христос Пантазис, COO на банката.
„Балкан Сървисис” вече има богат опит във внедряването
на Atlantis ERP Financials в банкови институции, запознати сме
добре със специфичните процеси и потребностите на техните
служители. Това ни позволи да осъществим проекта бързо,
като едновременно с това спазим всички изисквания за сигурност и консистентност на информацията”, обясни Филип Мутафис, управляващ партньор на „Балкан Сървисис”.
Другите съвместни проекти на „Балкан Сървисис” и „Емпорики Банк – България” са за изграждане на решение за Credit
Risk Reporting и за изграждане на web базирана система за
Credit Scoring, която дава възможност да бъде автоматизиран
процесът на попълване и обработка на данните на потенциалните кредитополучатели.
Банката има сключен и договор за текуща поддръжка на
изградените системи и решения, който гарантира бърза реакция при възникване на проблеми.
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Τρία χρόνια συνεργασίας μεταξύ
της Balkan Services και της
Emporiki Bank-Bulgaria, μέρος
της Credit Agricole Group
Η Balkan Services και η Emporiki Bank-Bulgaria, μέρος της
Credit Agricole Group είναι παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας
μεταξύ των μελών του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία. Συνεργάζονται από το 2008 και έχουν υλοποιήσει πολλά κοινά έργα.
Το τελευταίο έργο τους αφορά την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Atlantis ERP Financials.
Το έργο αποτελεί μέρος μιας συνολικής αλλαγής στα συστήματα
της τράπεζας και διευθύνεται από την συμβουλευτική εταιρία
Accenture. Η τράπεζα χρησιμοποιεί τις βασικές ενότητες του
συστήματος - πληρωτέους λογαριασμούς (Accounts Payable),
εισπρακτέους λογαριασμούς (Accounts Receivable), πλήρη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και πρόγραμμα διατήρησης
αρχείων για τους σκοπούς του ΦΠΑ. Στο σύστημα είναι ενσωματωμένο το νέο κεντρικό τραπεζικό σύστημα FlexCube και το
σύστημα μισθοδοσίας PayRoll. Αυτό επιτρέπει στους τραπεζικούς υπαλλήλους μηνιαία αυτόματη μεταφορά και καταχώρηση
των μισθών ανάλογα με τα είδη και τα κέντρα κόστους, από το
σύστημα μισθοδοσίας PayRoll στο Atlantis ERP, που απαιτεί πάνω
από 10 000 πράξεις. Το έργο, με το οποίο βελτιστοποιούνται
σημαντικά οι λογιστικές διαδικασίες στην τράπεζα, ολοκληρώθηκε σε 12 μήνες, ενώ σήμερα πραγματοποιούνται περαιτέρω
βελτιώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της τράπεζας.
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ακρίβεια με την
οποία μεταφέρθηκαν τα στοιχεία και οι διαδικασίες χωρίς να διακόπτεται η εργασία της τράπεζας. Η ομάδα της Balkan Services
συμμορφώθηκε και με τις ειδικές μας απαιτήσεις για την εγκατάσταση του Atlantis ERP μαζί με το νέο τραπεζικό σύστημα
FlexCube και άλλα συστήματα της τράπεζας», δήλωσε ο κος Χρήστος Πανταζής, COO της τράπεζας.
«Η Balkan Services έχει ήδη μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση του συστήματος Atlantis ERP Financials σε τραπεζικά
ιδρύματα, έχουμε πλήρη επίγνωση των ειδικών διαδικασιών και
αναγκών των υπαλλήλων τους. Αυτό μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε το σχέδιο γρήγορα, ανταποκρινόμενοι σε όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και συνοχής των πληροφοριών», εξήγησε ο κος
Φίλιππος Μουτάφης, διευθύνων σύμβουλος της Balkan
Services.
Τα άλλα κοινά έργα της Balkan Services και της Emporiki
Bank-Bulgaria περιλαμβάνουν την εφαρμογή λύσεων για Credit
Risk Reporting και την ανάπτυξη του web-based συστήματος
βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Scoring), το
οποίο επιτρέπει την αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής
και επεξεργασίας των στοιχείων των πιθανών δανειοληπτών.
Η τράπεζα έχει υπογράψει σύμβαση για τη συνεχή συντήρηση των ενσωματωμένων συστημάτων που διασφαλίζει την
ταχεία αντίδραση σε περίπτωση προβλημάτων.
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„Глобул”

с награда
за инвестиции
в околна среда
„Глобул” спечели първа награда в категорията „Инвеститор в
околната среда” на тазгодишните награди за отговорен бизнес, организирани от Българския форум на бизнес лидерите
(БФБЛ). Компанията бе отличена за своите дългосрочни
инвестиции в опазване на околната среда и насърчаване на
екологичната отговорност сред бизнеса и обществото.
През 2010 г. „Глобул” инвестира общо 676 000 лв. за реализация и популяризиране на зелени инициативи в рамките на
дългосрочната си стратегия за екологична устойчивост
GLOBUL Green.
„Изминалата година постави „Глобул” пред много нови
предизвикателства, но ние съумяхме да запазим избрания
курс на отговорно поведение към околната среда. Интегрирането на екологичната устойчивост в стратегията на компанията е от безспорна полза както за държавата, така и за
обществото. Ето защо ние в „Глобул” сме твърдо решени да
продължим да инвестираме в зелени бизнес решения”, заяви
Ясен Гуев, директор „Корпоративна политика” в „Глобул”.
През 2008 г. операторът стартира своята дългосрочна
стратегия за екологична устойчивост GLOBUL Green. Програмата представлява съвкупност
от инициативи в три основни
направления - отговорна употреба на енергия, ресурси и
материали, развитие и предлагане на устойчиви продукти и
услуги, и публични партньорства при реализиране на проекти за опазване на околната
среда.
Наградата от БФБЛ за найголям инвеститор в околната
среда е поредното отличие,
което компанията получава за
своята дългосрочна стратегия
GLOBUL Green. Наградата на
БФБЛ осигурява на GLOBUL и
възможност да участва в конкурса „Бизнес награди за
околна среда на Европейската
комисия”. За изминалите две
години стратегията GLOBUL
Green е донесла на компанията
награди от BAPRA Bright
Awards, EFFIE BULGARIA и
Aiperon Academy.

ΜΕΛΗ

Η Globul με βραβείο
για περιβαλλοντικές
επενδύσεις
Η Globul κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Επενδυτής
στο Περιβάλλον» στα φετινά βραβεία των κοινωνικά υπεύθυνων
επιχειρήσεων, που διοργανώθηκαν από το Βουλγαρικό φΦόρουμ
Εεπιχειρηματικών Ηηγετών (ΒΦΕΗ). Η εταιρία τιμήθηκε για τις
μακροπρόθεσμες επενδύσεις της στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
Το 2010 η Globul έχει επενδύσει συνολικά 676.000 λέβα για την
εφαρμογή και την προώθηση των πράσινων πρωτοβουλιών στο
πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για περιβαλλοντική βιωσιμότητα GLOBUL Green.
«Το περασμένο έτος μας έφερε πολλές νέες προκλήσεις, αλλά
καταφέραμε να διατηρήσουμε την επιλεγμένη πορεία υπεύθυνης
συμπεριφοράς προς το περιβάλλον. Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη στρατηγική της εταιρίας είναι αναμφισβήτητα επωφελής τόσο για το κράτος, όσο και για την κοινωνία. Γι’
αυτό εμείς στη Globul είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσζουμε να
επενδύουμε σε πράσινες επιχειρησιακές πρωτοβουλίες», δήλωσε ο
κ. Γιάσεν Γκρούεφ, διευθυντής Εταιρικής πολιτικής στη Globul.
Το 2008 η εταιρία κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
GLOBUL Green. Το πρόγραμμα είναι ένα σύνολο πρωτοβουλιών σε
τρεις βασικούς άξονες: - την υπεύθυνη χρήση ενέργειας, πόρων
και υλικών, την ανάπτυξη και παροχή βιώσιμων προϊόντων και
υπηρεσιών, καθώς και τους δημόσιους συνεταιρισμούς για την
υλοποίηση έργων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η εταιρία κινητής τηλεφωνίας
GLOBUL έγινε «επενδυτής στο
Περιβάλλον» με την πρωτοβουλία της Globul Green, η οποία
προβλέπει έχει πολλά μακροπρόθεσμα σχέδια για την υπεύθυνη
κατανάλωση υλικών και πόρων
καθώς και για σύμπραξη με τον
δημόσιο τομέα για την υλοποίηση
έργων που συμβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Το βραβείο του ΒΦΕΗ για τον
μεγαλύτερο επενδυτή στο περιβάλλον δεν είναι η πρώτη διάκριση για την εταιρία όσον αφορά
αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της GLOBUL
Green. Το βραβείο δίνει στη
GLOBUL την ευκαιρία να συμμετάσχει στο διαγωνισμό «Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία για το
Περιβάλλον». Τα δύο τελευταία
χρόνια η στρατηγική GLOBUL
Green έφερε στην εταιρία βραβεία από τα BAPRA Bright Awards,
EFFIE BULGARIA και Aiperon
Academy.
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Η UBB εξακολουθεί
να υποστηρίζει τη
Βουλγαρική αθλητική
ομοσπονδία για παιδιά που
στερούνται οικογενειακής
φροντίδας

ОББ продължава да подкрепя
Българската спортна федерация за
деца, лишени от родителска грижа

„Обединена българска банка” (ОББ) обяви, че и през тази
година ще продължи да подкрепя Българската спортна федерация за деца, лишени от родителска грижа. ОББ финансира
прояви на Българската спортна федерация за деца, лишени от
семейни грижи, от 2007 г. През 2010 г. банката стана неин генерален спонсор. Отделената сума бе 100 000 лева. Банката осигурява на възпитаниците на социалните домове възможност
за пълноценно физическо развитие и равен старт по пътя към
високото спортно майсторство. ОББ финансира шест турнира
– Великденски, Коледен и четири регионални турнира за над
40 детски дома по шест вида спорт – футбол, баскетбол, тенис
на маса, бадминтон, лека атлетика и гребен ергометър. Федерацията развива програми по интеграция на децата от социалните домове чрез спорт – редовни занимания, три пъти
седмично с учители по физкултура, картони, проследяващи
физическото им развитие, прием с предимство в спортни училища и други. Финансовата подкрепа на банката за федерацията през 2011 г. ще достигне 80 000 лева.
Спортните програми на банката, допринесли за златото на
Румяна Нейкова от Пекин 2008 г. и радостта от медалите от
Атина 2004 г., наред с гребане, лека атлетика, колоездене и
конен спорт, подкрепят и масовия детски спорт – лека атлетика, футбол, гребане, тенис на корт, тенис на маса и бадминтон. За периода 2009-2010 г. банката е отделила близо 200 000
лева в спонсорската си програма.

ОББ стана генерален спонсор на
националния отбор по биатлон

„Обединена българска банка” (ОББ) стана и генерален спонсор на българския национален отбор по биатлон. Споразумението за партньорство е за две години и обхваща оставащите
стартове от настоящия сезон и сезон 2011-2012. Предвидената сума от ОББ до края на следващия сезон – 2011-2012, е 70
000 лева заедно с ангажимент за премии при медали.
„ОББ започва партньорство с най-успешната българска
„зимна” федерация като част от стратегията си в подкрепа на
младостта и възраждането на българския спорт”, заяви Людмил Каравасилев, мениджър „PR и спонсорство” на финансовата институция. „Ще се радваме да допринесем за неговите
успехи”, добави той.
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Η UBB (United Bulgarian Bank) ανακοίνωσε ότι και φέτος θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Βουλγαρική αθλητική ομοσπονδία για
παιδιά που στερούνται οικογενειακής φροντίδας.
Η UBB χρηματοδοτεί δραστηριότητες της
Βουλγαρικής αθλητικής ομοσπονδίας για
παιδιά που στερούνται οικογενειακής φροντίδας από το 2007.
Το 2010 η τράπεζα έγινε κύριος χορηγός της ομοσπονδίας. Η χρηματοδότηση ανήλθε σε 100.000 λέβα. Η τράπεζα
δίνει στους τροφίμους ορφανοτροφείων την ευκαιρία για
άρτια σωματική ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό. Η UBB χρηματοδοτεί έξι τουρνουά, του Πάσχα και των
Χριστουγέννων και τέσσερα περιφερειακά τουρνουά, για
πάνω από 40 ορφανοτροφεία σε έξι διαφορετικά αθλήματα:
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, μπάντμιντον, στίβο και
κωπηλασία σε εργόμετρο. Η ομοσπονδία αναπτύσσει προγράμματα για την κοινωνική ένταξη των παιδιών από ορφανοτροφεία μέσω του αθλητισμού. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κανονικές προπονήσεις τρεις φορές την εβδομάδα
με δασκάλους γυμναστικής, κάρτες για την σωματική ανάπτυξη του παιδιού, ένταξη με προτεραιότητα σε αθλητικά
σχολεία και άλλα.
Το 2011 η οικονομική στήριξη της τράπεζας για την
ομοσπονδία θα φθάσει τις 80.000 λέβα.
Τα αθλητικά προγράμματα της τράπεζας, που συνέβαλαν
στο χρυσό μετάλλιο της Ρουμιάνα Νέϊκοβα στο Πεκίνο το 2008
και στα μετάλλια στην Αθήνα το 2004, υποστηρίζουν όχι μόνο
αθλήματα όπως η κωπηλασία, ο στίβος, η ποδηλασία και η
ιππασία, αλλά και βασικά παιδικά αθλήματα όπως το
ποδόσφαιρο, το τένις, το πινγκ-πονγκ και το μπάντμιντον. Για
την περίοδο 2009 – 2010 η τράπεζα έχει δώσει περίπου
200.000 λέβα στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών.

Η UBB έγινε μέγας
χορηγός της βουλγαρικής
ομάδας διάθλου
Η United Bulgarian Bank (UBB) έγινε μέγας χορηγός της
βουλγαρικής εθνικής ομάδας διάθλου. Η χορηγία είναι διάρκειας δύο χρονών και καλύπτει τους υπόλοιπους αγώνες της
παρούσας σεζόν και της σεζόν 2011-2012. Μέχρι το τέλος
της επόμενης σεζόν 2011-2012 η UBB θα διαθέσει 70.000
λέβα, μαζί με τη δέσμευσή της για πριμοδό τηση των μεταλλίων.
«Η UBB ξεκίνησε μια συνεργασία με την πιο επιτυχημένη
βουλγαρική ’χειμερινή’ ομοσπονδία ως μέρος της στρατηγικής
της για στήριξη της νεολαίας και αναβίωση του βουλγαρικού
αθλητισμού», δήλωσε ο κ. Λιουντμίλ Καραβασίλεφ, υπεύθυνος
PR και χορηγικών προγραμμάτων της τράπεζας. «Θα χαρούμε
να συμβάλουμε στις επιτυχίες της», πρόσθεσε.
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Περίπου 2.000 μαθητές
διαγωνίστηκαν για 50
υποτροφίες ύψους 1.000
λέβα στο διαγωνισμό
«High Start with
Postbank»

Близо 2 000 ученици се съревноваваха за
50-е стипендии от по 1 000 лв. в конкурса
„Силен старт с „Пощенска банка”

Близо 2 000 ученици изпратиха есета с предложения за
реформи в средното образование в конкурса „Силен старт с
„Пощенска банка”. Те се съревноваваха за 50 стипендии от по
1 000 лв. пред жури, съставено от представители на неправителствени организации, партньори на програмата, на медиите и на „Пощенска банка”.
Отличените есета ще бъдат събрани в специална книга и
предоставени на Министерството на образованието, младежта и науката.
Програма „Силен старт с „Пощенска банка” се провежда
от 2005 г. под патронажа на Министерството на образованието, младежта и науката. Стипендиантите в програмата са
вече 766, а общият награден фонд, инвестиран от банката до
момента, е 376 250 лева.

Емил Георгиев с приз
„Мениджър Човешки ресурси – 2010”
Емил Георгиев, директор на управление „Човешки ресурси” в
“Пощенска банка”, получи награда „Мениджър Човешки
ресурси – 2010” от фондация „Човешките ресурси в България
и евроинтеграцията” на церемония, състояла се на 20 януари
в Централния военен клуб. Конкурсът се организира за седма
поредна година от фондация„Човешките ресурси в България
и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси” и се провежда под патронажа на министъра на труда и социалната
политика г-н Тотю Младенов.
„Работата на специалистите по управление и развитие на
човешките ресурси в нашата страна става все по-отговорна,
особено в големи компании като „Пощенска банка” с над 3
000 служители. В трудни времена като тези успяваме да запазим добрите си резултати най-вече чрез ангажираността и
компетентността на хората си”, коментира г-н Георгиев.
През 2010 г. 58% от всички служители в „Пощенска банка”
са участвали в поне една програма за обучение. Общият брой
програми за обучение, реализирани от банката през 2010 г.,
е 350. През 2009 г. програма на банката Eurobank EFG Start бе
отличена от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) с първо място в категория „Обучение и развитие”.

Περίπου 2.000 μαθητές υπέβαλαν δοκίμια
με προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια του
διαγωνισμού «High Start with Postbank»
(«Ισχυρή αρχή με την Postbank»). Οι μαθητές διαγωνίστηκαν για συνολικά 50 υποτροφίες ύψους 1.000 λέβα μπροστά στην κριτική
επιτροπή
αποτελούμενη
από
εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, εταίρους του προγράμματος, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της Postbank.
Τα δοκίμια που θα βραβευθούν θα συλλεχθούν σε ειδικό
βιβλίο και θα υποβληθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Επιστημών.
Το πρόγραμμα «High Start with Postbank» υλοποιείται
από το 2005 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Επιστημών. Οι υπότροφοι του προγράμματος
είναι ήδη 766, ενώ μέχρι στιγμής το συνολικό χρηματικό
έπαθλο εγγυημένο από την τράπεζα είναι 376.250 λέβα.

Ο κ. Εμιλ Γκεοργκίεφ
έλαβε το βραβείο «Διευθυντής
Ανθρώπινου Δυναμικού – 2010»
Ο κ. Εμιλ Γκεοργκίεφ, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
στην Postbank, έλαβε το βραβείο «Διευθυντής Ανθρώπινου
Δυναμικού – 2010». Το βραβείο απονεμήθηκε από τον
οργανισμό «Ανθρώπινο Δυναμικό στη Βουλγαρία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» σε τελετή που πραγματοποιήθηκε
στις 20 Ιανουαρίου στην Κεντρική Στρατιωτική Λέσχη.
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για έβδομη συνεχή χρονιά από τον οργανισμό «Ανθρώπινο Δυναμικό στη Βουλγαρία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» και το περιοδικό «Ανθρώπινο Δυναμικό» υπό την αιγίδα του υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Τότιου Μλαντένοφ.
«Το έργο των ειδικών διαχείρισης και ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας γίνεται όλο και πιο
υπεύθυνο, ιδιαίτερα σε μεγάλες εταιρείες όπως η Postbank
με πάνω από 3.000 εργαζόμενους. Σε δύσκολους καιρούς,
όπως οι σημερινοί, καταφέρουμε να διατηρήσουμε τις
καλές επιδόσεις, κυρίως μέσω της δέσμευσης και των ικανοτήτων των ανθρώπων μας», δήλωσε ο κ. Γκεοργκίεφ.
Το 2010 το 58% του συνόλου των εργαζομένων στην
Postbank έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που η τράπεζα εφάρμοσε το 2010 ήταν 350.
Το 2009 το πρόγραμμα της τράπεζας Eurobank EFG Start
βραβεύτηκε από τη Βουλγαρική Ένωση Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (BHRMDA), καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία «Εκπαίδευση
και Ανάπτυξη».
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„УниКредит Булбанк”
получи награда за корпоративна
социална отговорност

У

ниКредит Булбанк
беше
отличена
със
специалната
награда в ежегодния конкурс „Социално отговорна компания на
годината” на вестник „Пари”.
На церемонията в началото на февруари в хотел
„Шератон” в присъствието
на министъра на труда и
социалната политика на България Тотю Младенов бяха
отличени компаниите, допринесли в най-голяма степен, според критериите на
конкурса, за прилагането на
концепцията и принципите
на корпоративната социална
отговорност.
Конкурсът
награждава
компании в пет категории: социална отговорност към служителите; социална отговорност към околната среда; етичност и отговорност към заинтересованите страни; участие
в проекти с дългосрочен и общественополезен ефект и
благотворителност. По представената оценка на журито,
базирана на подробна анкета, разработена от консултантската компания „Делойт България”, във всяка от тези категории „УниКредит Булбанк” е била сред лидерите и това е
причината журито да реши да връчи специална награда за
цялостна политика за корпоративна социална отговорност.
„УниКредит Булбанк” е и първата банка у нас, която
получи разрешение да ползва вътрешно-рейтингов
подход (Internal Rating Based Approach) по Базел II за
изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен
риск. Обхватът на приложението включва експозиции към
банкови институции и корпоративни клиенти. Одобрението беше издадено от Централната банка на Италия, тъй
като „УниКредит Булбанк” е част от регистрираната в Италия европейска банкова група „УниКредит”.
„Това е международно признание за способността на
банката да използва ефективно вътрешни модели при
оценката на капиталовите изисквания и е резултат от
обстойна проверка на банката от италианската централна
банка и от БНБ”, обясни Александър Кръстев, член на управителния съвет и главен риск директор на „УниКредит Булбанк”.
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Η UniCredit Bulbank
πήρε το βραβείο εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης

Η

UniCredit Bulbank βραβεύτηκε με το ειδικό
βραβείο «Κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία της
χρονιάς» στον ετήσιο διαγωνισμό της εφημερίδας
«Παρί». Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις
αρχές Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Sheraton,
παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής
της Βουλγαρίας κ. Τότιου Μλαντένοφ τιμήθηκαν οι εταιρείες
που συνέβαλαν περισσότερο στην εφαρμογή της έννοιας και
των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σύμφωνα πάντα
με τα κριτήρια του διαγωνισμού.
Οι εταιρείες διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: κοινωνική
ευθύνη έναντι των εργαζομένων, κοινωνική ευθύνη έναντι του
περιβάλλοντος, δεοντολογία και ευθύνη για τα ενδιαφερόμενα
μέρη, συμμετοχή σε έργα με μακροπρόθεσμη και κοινωφελή
επίδραση και φιλανθρωπικό έργο.
Κατά την εκτίμηση της κριτικής επιτροπής, με βάση ένα
λεπτομερές ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από την εταιρία
συμβούλων Deloitte Bulgaria, σε κάθε μία από τις παραπάνω
κατηγορίες η UniCredit Bulbank ήταν μεταξύ των ηγετών και
αυτός ήταν ο λόγος που η κριτική επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει ένα ειδικό βραβείο στην τράπεζα για τη συνολική
της πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η UniCredit Bulbank είναι και η πρώτη τράπεζα στη
Βουλγαρία, η οποία πήρε την άδεια να εφαρμόζει την
μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων IRB (Internal Rating
Based Approach) στο πλαίσιο της Βασιλείας II για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό
κίνδυνο. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τραπεζικά ιδρύματα και εταιρικούς πελάτες. Η άδεια χορηγήθηκε από την
κεντρική τράπεζα της Ιταλίας, επειδή η UniCredit Bulbank αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου UniCredit που
βρίσκεται καταχωρημένος στην Ιταλία.
«Πρόκειται για διεθνή αναγνώριση της ικανότητας της τράπεζας να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά εσωτερικά υποδείγματα για την εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και είναι
αποτέλεσμα ενδελεχούς εξέτασης της τράπεζας από την
κεντρική τράπεζα της Ιταλίας και την Τράπεζα της Βουλγαρίας»,
εξηγεί ο κ. Αλεξάνδαρ Κράστεφ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και γενικός διευθυντής διαχείρισης κινδύνων της
UniCredit Bulbank.
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„Нова ТВ” ще координира рекламните
продажби на CARTOON NETWORK в
България

Η Nova TV θα συντονίζει τις πωλήσεις διαφημίσεων του Cartoon Network στη Βουλγαρία

„M3 Комюникейшънс Груп”
най-добрата в Източна Европа
според The Holmes
Report

Η «M3 Communications Group» - η καλύτερη
εταιρία στην Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με
το The Holmes Report

Turner Broadcasting избра „Нова телевизия” за свой партньор по рекламните продажби на детския канал Cartoon
Network в България, както и на интернет сайта на канала
www.CartoonNetwork.bg
„Решението да се доверим на екипа на „Нова телевизия” за
рекламата на водещия ни детски канал е резултат от техния
доказан опит и познание на българския медиен пазар”, каза
Паромита Дей, директор „Продажби на рекламно време” на
Turner Broadcasting System Europe за Централна и Източна
Европа и страните от Бенелюкс.
„Да работиш за един от най-вдъхновяващите детски канали
безспорно е предизвикателство и голяма възможност. Това
е и отлична предпоставка да предложим на рекламодателите си най-добрия рекламен пакет”, коментира Красимира
Василева, директор „Продажби” на Нова ТВ.

Българската PR компания „M3
Комюникейшънс Груп” беше обявена днес от The Holmes Report за
най-добрата в Източна Европа за
2011 г. Това стана след независимо
проучване от страна на стотици
експерти сред хиляди компании в
целия регион.
„Невероятна новина и страхотно
признание за нас, за българския
PR бизнес, за цяла България. За
първи път българска компания е
отличена от The Holmes Report –
една от най-големите и най-влиятелните независими изследователски организации в света, и аз
съм много, много щастлив и горд
от това”, коментира управителят
на „M3 Комюникейшънс Груп”
Максим Бехар.
The Holmes Report е най-авторитетният анализатор и оценител на консултантския пазар в света. Създадена е през
2000 г. от Пол Холмс, международно признат експерт с над
20-годишен опит в проучване на бизнеса.
През февруари създателят на „M3 Комюникейшънс” Максим
Бехар беше избран за модератор на откриващия дебат на
PR форума в Давос тази година. Той е и единственият българин в организационния комитет на PR форума в Давос. Максим Бехар беше сред лекторите на миналогодишния форум
в Давос, когато за първи път PR експерти от цeлия свят се
събраха да дискутират бъдещето на бизнеса веднага след
Световния икономически форум в знаковия швейцарски
курорт.
Той е и председател на Българската асоциация на PR агенциите. През ноември 2010 г. бе избран и за ковчежник на найголямата консултантска комуникационна организация в
света ICCO. За последните 16 години „M3 Комюникейшънс
Груп” е реализирала повече от 2 500 проекта за приблизително 185 клиента.

Η Turner Broadcasting επέλεξε τη Nova TV ως εταίρο στις πωλήσεις διαφημίσεων του παιδικού καναλιού Cartoon Network στη
Βουλγαρία, καθώς και της ιστοσελίδας του καναλιού - www.
CartoonNetwork.bg.
«Η απόφαση να εμπιστευθούμε την ομάδα της Nova TV για τη διαφήμιση του ηγετικού μας παιδικού καναλιού είναι αποτέλεσμα της
αποδεδειγμένης εμπειρίας και γνώσεων του καναλιού στη βουλγαρική αγορά ΜΜΕ», δήλωσε η κα Παρομίτα Ντέι , διευθύντρια
πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου στη Turner Broadcasting System
Europe για τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες της
Μπενελούξ.
«Να δουλεύεις για ένα από τα πιο εμπνευστικά εμπνευσμένα παιδικά κανάλια είναι αναμφίβολα πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία.
Είναι και μια εξαιρετική ευκαιρία να προσφέρουμε στους διαφημιστές μας το καλύτερο πακέτο διαφήμισης», δήλωσε η κα Κρασιμίρα Βασίλεβα, διευθύντρια πωλήσεων στη Nova TV.

Η βουλγαρική εταιρία δημοσίων
σχέσεων «M3 Communications
Group» αναδείχθηκε από το The
Holmes Report ως η καλύτερη εταιρία στην Ανατολική Ευρώπη για το
2011. Αυτό έγινε ύστερα από μια
ανεξάρτητη έρευνα εκατοντάδων
εμπειρογνωμόνων από χιλιάδες
επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή.
«Καλά νέα και μεγάλη αναγνώριση
για μας, για τον τομέα δημοσίων
σχέσεων στη Βουλγαρία και για τη
χώρα γενικά. Για πρώτη φορά μια
βουλγαρική εταιρία τιμήθηκε από
το The Holmes Report, – έναν από
τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους ανεξάρτητους οργανισμούς
έρευνας στον κόσμο. Είμαι πολύ
χαρούμενος και περήφανος για
αυτό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της «M3 Communications Group», Μαξίμ Μπεχάρ.
Η εταιρία The Holmes Report είναι ο πιο έγκυρος αναλυτής και αξιολογητής της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο.
Ιδρύθηκε το 2000 από τον Πολ Χολμς, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην
έρευνα της αγοράς. Τον Φεβρουάριο, ο δημιουργός της «M3
Communications» Μαξίμ Μπεχάρ εξελέγη συντονιστής της εναρκτήριας συζήτησης του φετινού PR Φόρουμ στο Νταβός. Ο κ. Μπεχάρ είναι επίσης ο μοναδικός Βούλγαρος στην οργανωτική επιτροπή του Φόρουμ. Ήταν και ανάμεσα στους ομιλητές στο περσινό
Φόρουμ στο Νταβός, όταν για πρώτη φορά PR εμπειρογνώμονες
απ’όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον
του κλάδου αμέσως μετά το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο
γνωστό ελβετικό θέρετρο. Ο κ. Μπεχάρ είναι επίσης πρόεδρος της
Βουλγαρικής ένωσης των PR οργανισμών. Το Νοέμβριο του 2010
εξελέγη ταμίας της μεγαλύτερης οργάνωσης εταιριών δημοσίων
σχέσεων στον κόσμο, της ICCO. Για τα τελευταία 16 χρόνια η «M3
Communications Group» έχει υλοποιήσει περισσότερα από 2 500
έργα για περίπου 185 πελάτες.
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Изложба на съвременни гръцки
автори в арт галерия АНИМА

Έκθεση σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών στην
Αίθουσα Τέχνης ΑΝΙΜΑ

С

офийската
арт
галерия
АНИМА
представя избрани
произведения живопис и скулптури на
Магдалини Сакелариди и Хелън
Йоаниду.
Съвместната изложба е част
от поредицата събития за арт
сезон 2010/2011, с които арт
галерия АНИМА показва и
популяризира
съвременно
изкуство от Югоизточна Европа.
Магдалини
Сакелариди
е
родена в Пиреос и отраснала
във Волос. Започва да рисува
от малка заедно с родителите
си, а впоследствие изучава скициране в училище „Хадживагелис”. Въпреки посветените
близо 16 години на музиката –
преподаване на цигулка и свирене в Симфоничния оркестър
на Волос, през 1996 г. тя се
отдава изцяло на рисуването.
Основна тема в нейните
творби е морето, а предпочитаните от нея изразни средства
Снимка: Невена Кръстева
са масло върху платно или
старо дърво, чрез които създава ценни произведения на изкуството. Има множество
самостоятелни и общи изложби.
Хелън Йоаниду е родена в Шотландия, където получава
и образованието си – първо в училище, а след това и в колеж
по изкуствата. След като се дипломира, тя се мести в Гърция
и започва да черпи вдъхновение от културата, хората и красивите пейзажи. Шест години живее в Турция, където преподава изкуство и музика в международно училище в
Истанбул. В работата си използва основно каменинови
глини и експериментира с различни техники за изграждане.
Член е на Гръцката камара по изящни изкуства.
Изложбата беше открита официално на 15 март и продължава до средата на април.
Създадена през 2009 г., арт галерия АНИМА представя
млади таланти и увърдени имена, чиито идеи отправят предизвикателство към личните и обществени представи. Галерията се фокусира върху проекти на съвременното изкуство и обръща специално внимание на произведения от
Югоизточна Европа.
Адресът на галерията е ул. „Любен Каравелов” 58.
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Η

Αίθουσα
Τέχνης
ΑΝΙΜΑ στη Σοφία
παρουσιάζει
επιλεγμένα
έργα
ζωγραφικής
και
γλυπτικής της Μαγδαληνής
Σακελλαρίδη και της Χέλεν
Ιωαννίδου.
Η κοινή τους έκθεση αποτελεί
μέρος μιας σειράς καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων για την σεζόν
2010/2011 κατά την οποία η
Αίθουσα Τέχνης ΑΝΙΜΑ παρουσιάζει και προωθεί τη σύγχρονη
τέχνη
στη
Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Η Μαγδαληνή Σακελλαρίδη γεννήθηκε στον Πειραιά και
μεγάλωσε στο Βόλο. Άρχισε να
ζωγραφίζει από μικρή μαζί με τις
γονείς της και στη συνέχεια
σπούδασε σκίτσο στο σχολείο
Χατζηβαγγέλη. Παρά το γεγονός
ότι αφιέρωσε σχεδόν 16 χρόνια
της ζωής της στη μουσική – διδάσκοντας και παίζοντας βιολί στην
Συμφωνική
Ορχήστρα
του
Βόλου, από το 1996 αφιερώθηκε
εξ ολοκλήρου στη ζωγραφική.
Βασικό θέμα στα έργα της
είναι η θάλασσα, και το αγαπημένο μέσο έκφρασής της είναι το λάδι σε καμβά ή παλιό ξύλο, με
το οποίο δημιουργεί πολύτιμα έργα τέχνης. Έχει κάνει πολλές
προσωπικές και ομαδικές εκθέσεις.
Η Χέλεν Ιωαννίδου γεννήθηκε στη Σκωτία και εκεί έλαβε
την εκπαίδευσή της - πρώτα σε σχολείο και στη συνέχεια σε
κολέγιο τεχνών. Μετά την αποφοίτησή της, μετακόμισε στην
Ελλάδα όπου αντλεί έμπνευση από τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τα όμορφα τοπία. Έξι χρόνια ζει στην Τουρκία, όπου
διδάσκει τέχνη και μουσική σε ένα διεθνές σχολείο στην Κωνσταντινούπολη. Στα έργα της χρησιμοποιεί κυρίως ειδικό πηλό
και πειραματίζεται με διαφορετικές τεχνικές. Είναι μέλος του
Ελληνικού Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών.
Η έκθεση άνοιξε επίσημα στις 15 Μαρτίου και θα διαρκέσει
μέχρι τα μέσα Απριλίου.
Η Αίθουσα Τέχνης ΑΝΙΜΑ που ιδρύθηκε το 2009 παρουσιάζει νέα ταλέντα και γνωστά ονόματα τα οποία με τις ιδέες τους
απευθύνουν πρόκληση στις προσωπικές και δημόσιες αντιλήψεις. Η γκαλερί εστιάζεται στα σύγχρονα έργα τέχνης και δίνει
ιδιαίτερη προσοχή σε έργα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η διεύθυνση της ΑΝΙΜΑ είναι «Λιούμπεν Καραβέλοφ» 58.
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Предстоящи събития

Επόμενες εκδηλώσεις

9 април
Място: Атина, културен център „Онасис”
Конференция за иновации на тема „Може ли Гърция
да се възстанови от икономическата криза без броудбенд технология”
Организатор: The Economist
http://eu.economistconferences.com/event/innovationconference/innovation-venue

9 Απριλίου
Τοποθεσία: Αθήνα, Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο
Συνέδριο καινοτομίας με τίτλο: «Μπορεί η Ελλάδα να
ανακάμψει από την οικονομική κρίση χωρίς ευρυζωνικές
τεχνολογίες;»
Διοργανωτής: The Economist
http://eu.economistconferences.com/event/innovationconference/innovation-venue

11-12 април
Място: Истанбул, Турция
Международна конференция „Инвестиции в Югоизточна Европа 2011”
Организатор: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/SEE-Invest/

11 - 12 Απριλίου
Τοποθεσία: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Διεθνές συνέδριο με θέμα «Επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 2011»
Διοργανωτής: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/SEE-Invest/

11-12 април
Място: Берлин, Германия, хотел „Хилтън Берлин”
Втора годишна конференция, посветена на европейските пазари за електричество
Организатор: Platts
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2011/pc191/index

11 - 12 Απριλίου
Τοποθεσία: Βερολίνο, Γερμανία, ξενοδοχείο Hilton Berlin
Δεύτερο ετήσιο συνέδριο για την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Διοργανωτής: Platts
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2011/pc191/index

13-15 април
Място: София, „Интер експо център”
7-и конгрес и изложба за енергийна ефективност и
ВЕИ за Югоизточна Европа
Организатор: „Виа Експо”
www.viaexpo.com

13 - 15 Απριλίου
Τοποθεσία: Σοφία, Inter Expo Center
7ο συνέδριο και έκθεση για την ενεργειακή απόδοση και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Διοργανωτής: Via Expo
www.viaexpo.com

13-15 април
Място: София, „Интер експо център”
2-ра Международна изложба и конференция „Да спасим планетата”, посветени на управлението на отпадъци
Организатор: „Виа Експо”
www.viaexpo.com

13 - 15 Απριλίου
Τοποθεσία: Σοφία Inter Expo Center
2η διεθνής έκθεση και συνέδριο «Ας σώσουμε τον πλανήτη», αφιερωμένο στη διαχείριση των αποβλήτων
Διοργανωτής: Via Expo
www.viaexpo.com

16-17 април
Място: Несебър, България
Черноморски финансово-икономически форум
Организатор: „Черноморска организация за интеграция и
устойчиво развитие”
http://www.congress.blacksea-online.org

16 - 17 Απριλίου
Τοποθεσία: Νεσέμπαρ, Βουλγαρία
Επιχειρηματικό Φόρουμ Μαύρης Θάλασσας
Διοργανωτής: Οργανισμός της Μαύρης Θάλασσας για
ολοκλήρωση και αειφόρο ανάπτυξη
http://www.congress.blacksea-online.org

5-8 май
Място: Солун, международен изложбен център HELEXPO
Международно изложение „Лятна ваканция”
Организатор: HELEXPO
http://expopromoter.com/Event/lang/en/id/109254/

5 - 8 Μάιου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO
Διεθνής έκθεση: «Καλοκαιρινές διακοπές»
Διοργανωτής: HELEXPO
http://expopromoter.com/Event/lang/en/id/109254/

7-15 май
Място: Солун, международен изложбен център HELEXPO
Международно изложение FURNIDEC
Организатор: HELEXPO

7 - 15 Μάιου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO
Διεθνής επαγγελματική έκθεση επίπλου FURNIDEC
Διοργανωτής: HELEXPO
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„Златна Панега Бетон“ ЕООД е 100% дъщерно
дружество на „Титан Цимент Груп” и съществува от
началото на 1998 г. В България групата е представена
от циментовия завод„Златна Панега“АД и дружеството
за готови бетонови смеси „Златна Панега Бетон“ ЕООД
с два завода в София, два завода в Пловдив, един завод във Велико
Търново и един завод в Златна Панега. Дружеството притежава и два
полу-мобилни бетонови възела, специално предназначени за големи
строителни проекти, готови за пускане в експлоатация в рамките на
един месец. Във всички заводи производството на бетон се контролира
напълно автоматично от компютърна система, което дава на клиентите
пълна сигурност по отношение на качеството и количеството. Чрез технологиите и капацитета на заводите, както и чрез своето ноу-хау, „Титан
Цимент Груп” предлага на клиентите си високо качество на всички
видове бетон в съответствие с българските и европейските стандарти.
„Златна Панега Бетон“ ЕООД притежава сертификат по ISO 9001:2000 за
система за управление на качеството.

Zlatna Panega Beton EOOD είναι κατά 100%
θυγατρική του Titan Cement Group και υφίσταται από τις
αρχές του 1998. Στη Βουλγαρία ο όμιλος εκπροσωπείται
από το εργοστάσιο τσιμέντου Zlatna Panega AD και από
την εταιρία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος Zlatna
Panega Beton EOOD με δύο εργοστάσια στη Σόφια, δύο στο Πλόβντιβ,
ένα στο Βελίκο Τάρνοβο και ένα εργοστάσιο στη Ζλάτνα Πάνεγα. Η εταιρία
διαθέτει και δύο ημικινητά εργοστάσια σκυροδέματος, ειδικά σχεδιασμένα
για μεγάλα κατασκευαστικά έργα και έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία μέσα
σε ένα μήνα. Σε όλα τα εργοστάσια η παραγωγή σκυροδέματος ελέγχεται
πλήρως αυτόματα από σύστημα κομπιούτερ που παρέχει πλήρη εγγύηση
στους πελάτες για την ποιότητα και την ποσότητα. Χάρη στην τεχνολογία,την παραγωγική ικανότητα των εργοστασίων, και την τεχνογνωσία, το
Titan Cement Group προσφέρει στους πελάτες του όλα τα είδη σκυροδέματος υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα βουλγαρικά και τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Η Zlatna Panega Beton EOOD είναι πιστοποιημένη κατά ISO
9001:2000 συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

„Тишман Интернешънъл Кампънис“
е основана в Лос Анжелис, Калифорния. В
Европа централата й се намира в Лондон, като
има офиси в България, Унгария, Румъния и
Словакия. Дейността на компанията в САЩ и Европа се състои в придобиване, изграждане и управление на търговски недвижими имоти.
Също така „Тишман Интернешънъл Кампънис” работи и като консултант и партньор за съвместни предприятия на някои от водещите
световни институции и частни инвеститори.

Tishman International Companies ιδρύθηκε στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια. Στην Ευρώπη,
η έδρα της βρίσκεται στο Λονδίνο και έχει γραφεία
στην Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη
Σλοβακία. Οι δραστηριότητες της εταιρίας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη περιλαμβάνουν την απόκτηση, την κατασκευή και τη διαχείριση εμπορικών
ακινήτων. Η Tishman λειτουργεί επίσης ως σύμβουλος και συνεργάτης για
κοινοπραξίες ορισμένων εκ των κορυφαίων οργανισμών στον κόσμο και
για ιδιώτες επενδυτές.

„Сектрон“ е водеща компания с 20-годишен
опит в проектирането, внедряването и поддръжката на цялостни решения за сигурност. Компанията предлага широка гама от алармени системи,
системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене,
контрол на достъп и хотелска сигурност, системи за периметрова
охрана, системи за детекция на вода и различни газове, комуникационни системи, интегрирани системи за централизирана охрана и
предаване на данни, както и цялостен инженеринг за тях. Високото
качество и надеждност на оборудването и услугите са оценени от
множество клиенти, сред които се открояват: Министерство на
вътрешните работи на България, сградите на Народното събрание,
Президентството, Министерство на външните работи и т.н.

Sectron είναι ηγετική εταιρία με 20 χρόνια εμπειρίας
στο σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας. Η εταιρία προσφέρει ένα ευρύ
φάσμα συστημάτων συναγερμού, συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης, συναγερμού πυρκαγιάς και πυρόσβεσης, συστημάτων
ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας ξενοδοχείων, συστημάτων ασφάλειας
περιμέτρου, συστημάτων ανίχνευσης νερού και διάφορων αερίων, συστημάτων επικοινωνίας, ολοκληρωμένων συστημάτων για κεντρική ασφάλεια
και διαβίβαση δεδομένων, καθώς και πλήρη μηχανική υποστήριξη για αυτά.
Η υψηλή ποιότητα και η αξιοπιστία του εξοπλισμού και των υπηρεσιών της
Sectron αξιολογούνται από πολλούς πελάτες, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν: το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας, τα κτίρια της Εθνοσυνέλευσης, η Προεδρία, το Υπουργείο Εξωτερικών, κλπ.

HILL International Bulgaria е част от австрийската консултантска група HILL International GmbH с
около 40 офиса в повече от 20 държави и 20 години
практика в България. Основните услуги, които компанията предлага, включват набиране и подбор на
персонал, директно търсене, HILL Competence Audit,
освобождаване на персонал (Outplacement + Career
coaching), оценка на мениджмънта (Management
Audit), център за оценка, HR Due Diligence, лизинг на персонал и
др.

HILL International Bulgaria αποτελεί μέρος του
αυστριακού συμβουλευτικού ομίλου HILL International
GmbH, με περίπου 40 γραφεία σε περισσότερες από 20
χώρες και 20 χρόνια δραστηριότητας στη Βουλγαρία. Οι
βασικές υπηρεσίες που προσφέρει ο όμιλος περιλαμβάνουν:
Πρόσληψη & Επιλογή προσωπικού, Άμεση αναζήτηση,
HILL Competence Audit, Επανατοποθέτηση προσωπικού
(Outplacement + Career coaching), Αξιολόγηση του µάνατζµεντ
(Management Audit), Κέντρο αξιολόγησης, HR Due Diligence, Μίσθωση
προσωπικού και άλλες.

Авиокомпания „България Ер” АД е национален
превовач на Република България. Извършва редовни
полети до 28 основни града в Европа и Близкия Изток,
а също така чартърни и бизнес полети до над 100 дестинации.
Заедно със своите партньори „България Ер” предлага на клиентите
си възможност за пътуване до различни пунктове в Европа, Азия,
Африка и Северна Америка. Авиокомпанията е известна със своите
традиции за най-високи стандарти на обслужване при конкурентни
цени.

Η αεροπορική εταιρία Bulgaria Air AD είναι ο εθνικός
αερομεταφορέας της Βουλγαρίας. Πραγματοποιεί τακτικές
πτήσεις σε 28 μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Μέσης
Ανατολής, καθώς και ναυλωμένες και business πτήσεις σε πάνω από 100
προορισμούς. Μαζί με τους συνεργάτες της, η Bulgaria Air προσφέρει στους
πελάτες της την ευκαιρία να ταξιδεύουν σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη,
την Ασία, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική. Η αεροπορική εταιρία είναι
γνωστή για την παράδοσή της να προσφέρει υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου σε ανταγωνιστικές τιμές.
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