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Едно събитие на другия край на света наскоро 
отново ни напомни колко променени са светов-
ните мащаби във всякакъв план – икономически, 
политически, социален, екологичен или културен, колко 
взаимосвързани сме всички и колко крехка е нашата 
сигурност.

Аварията в японската атомна електроцентрала 
„Фукушима” провокира остра полемика и накара 
Европа да започне да преразглежда ядрената си поли-
тика, слагайки под лупа стандартите си за безопасност. 
В България на дневен ред отново излезе строежът на 
втора атомна централа - въпрос, от десетилетия зат-
лачен от политически, икономически и екологични 
аргументи, чието решение се очертава да бъде геополи-
тическо. На него отделяме специално внимание в този 
брой.

Другата голяма тема, която разглеждаме – възста-
новяването на българската фондова борса, показва 
по-оптимистичното лице на глобализацията. След като 
изостана от другите пазари в Централна и Югоизточна 
Европа, живналата българска борса се очаква да при-
влече на принципа на скачените съдове чуждестранни 
инвеститори именно с потенциала си за по-бърз растеж.

Глобализацията е наразривно свързана с движени-
ето. За мобилността на служителите извън рамките на 
националния пазар, за необходимостта от гъвкавост 
и за глобалните тенденции на пазара на труда говорят 
експертите по човешките ресурси (стр. 8), а „Мейтрикс 
Рилокейшънс”, които представяме в редовната ни 
рубрика „На фокус”, ни разказват как бързо и лесно 
преместват къщи, офиси и пратки на къси и дълги 
разстояния.

Приятно четене!

 „Балкански хоризонти”

Ένα γεγονός που συνέβη πρόσφατα στην άλλη άκρη 
του κόσμου, ήλθε να μας θυμίσει για άλλη μια φορά 
πόσο άλλαξαν τα παγκόσμια μεγέθη σε κάθε επίπεδο– 
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 
πολιτιστικό, πόσο αλληλένδετοι είμαστε μεταξύ μας και 
πόσο εύθραυστη είναι η ασφάλειά μας. 

Το ατύχημα στον ιαπωνικό πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα 
προκάλεσε έντονη διαμάχη στην Ευρώπη και την ανάγκασε 
να επανεξετάσει τα ζητήματα της πυρηνικής πολιτικής της 
βάζοντας στο μικροσκόπιο τα πρότυπα ασφαλείας. Στη 
Βουλγαρία ήλθε και πάλι στην ημερήσια διάταξη το θέμα της 
κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού – ένα θέμα 
που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες λόγω πολιτικών, οικονομι-
κών και περιβαλλοντικών επιχειρημάτων και η επίλυση του 
οποίου θα είναι προφανώς γεωπολιτική. Στο τεύχος αυτό 
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο παραπάνω ζήτημα. 

Το άλλο μεγάλο θέμα, η ανάκαμψη του βουλγαρικού 
Χρηματιστηρίου, καταδεικνύει το ποιο αισιόδοξο πρόσωπο 
της παγκοσμιοποίησης. Το Χρηματιστήριο της Σόφιας, μετά 
την καθυστέρηση που είχε σημειώσει σε σχέση με τις άλλες 
αγορές στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, τονώ-
θηκε και αναμένεται, βάσει της αρχής των συγκοινωνούντων 
δοχείων αλλά και της δυναμικής που έχει αποκτήσει για 
ταχύτερη ανάπτυξη, να προσελκύσει ξένους επενδυτές.

Η παγκοσμιοποίηση συνδέεται άρρηκτα με την κίνηση. 
Για την κινητικότητα υπαλλήλων εκτός εγχώριας αγοράς, 
την ανάγκη ευελιξίας και τις παγκόσμιες τάσεις στην αγορά 
εργασίας, μιλούν εμπειρογνώμονες στον τομέα των ανθρω-
πίνων πόρων (σελ. 8), ενώ η Matrix Relocations, την οποία 
παρουσιάζουμε στην τακτική μας στήλη «Στο επίκεντρο», 
μας εξηγεί πόσο γρήγορα και εύκολα μετακινούνται σπίτια, 
γραφεία και δέματα σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. 

 
Καλή ανάγνωση! 

„Βαλκανικοί ορίζοντες”

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
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През май дойде ред и на мениджърите на „Алфа 
Грисин Инфотеx”, „Евробулстрой Холдинг”, 
„Инова Солушънс”, адвокатско дружество 
“Теодора Иванова и Мария Терзийска”, „Ем Би 
Ел/Си Би Ар И”, „Премиер Лъкшъри Маунтин 

Ризорт”„София Саут Ринг Мол”, „Телелинк” и „УниКредит 
Булбанк” да представят дейността си на редовната среща на 
членове на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) в хотел 
„Шератон”.

В присъствието на г-жа Йоанна Сотираку, пълномощен 
министър по икономически и търговски въпроси и ръково-
дител на икономически и търговски отдел на посолството 
на Република Гърция в София, и повече от 200 мениджъри 
на компании, членуващи в ГБСБ, както и много гости, те раз-
казаха за развитието на своите компа-
нии, услугите, които предлагат, големите 
си проекти и успешни пазарни страте-
гии.

„Вместо да общувате с безкрайно 
много компании – ваши доставчици нап-
ример, вие ще си говорите само с нас.” 
Така г-н Сотирис Якумис, директор „Про-
дажби” в „Алфа Грисин Инфотеx”, която 
изгражда центрове за данни, представи 
основното предимство на своята компа-
ния. 

Със своите собствени машини и 
логистична база „Евробулстрой Холдинг” 
предлага завършен цикъл и покрива 

Девет компании се представиха 
на среща на членовете на ГБСБ

Τον Μάιο ήρθε η σειρά των διευθυντών των εταιρειών  
Alpha Grissin Infotech, Evrobulstroy Holding, Inova 
Solutions, δικηγορικού γραφείου “Teodora Ivanova 
and Maria Terziyska”, MBL/CBRE, Premier Luxury 
Mountain Resort, Sofia South Ring Mall, Telelink και 

UniCredit Bulbank να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους 
στην τακτική συνάντηση των μελών του Ελληνικού Επιχειρη-
ματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) στο ξενοδοχείο 
Sheraton.

Η κ. Ιωάννα Σωτηράκου - Γενικός Σύμβουλος Βʼ του Γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρε-
σβείας στη Σόφια και πάνω από 200 διευθυντικά στελέχη επιχει-
ρήσεων-μελών του ΕΕΣΒ, καθώς και πολλοί επισκέπτες άκουσαν 
για την ανάπτυξη των εταιριών τους, για τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν, για τα μεγάλα έργα και τις επιτυχημένες μάρκετινγκ 
στρατηγικές τους.

“Αντί να επικοινωνείτε με πάρα πολλές επιχειρήσεις – π.χ. με 
τους προμηθευτές σας, εσείς θα μιλάτε μόνο με εμάς.” Έτσι 
παρουσίασε το κύριο πλεονέκτημα της εταιρείας του ο κ. Σωτή-
ρης Γιακουμής, Διευθυντής Πωλήσεων της Alpha Grissin 
Infotech, η οποία υποστηρίζει χώρους ηλεκτρονικών υπολογι-
στών (Data Centers).

Με το ιδιόκτητο εξοπλισμό και κέντρο logistics της η 
Evrobulstroy Holding προσφέρει πλήρεις λύσεις και καλύπτει το 

παρουσίαση  
εννέα 

εταιρειών σε 
συνάντηση  
των μελών  

του εεσβ
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σύνολο της χώρας, εξήγησε ο κ. Σεργκέι Μπογιάνοβ, Διευθυντής 
Μάρκετινγκ της εταιρείας. 

Η ασφάλεια των πληροφοριών, η αποθήκευση και η παροχή 
τους σε στελέχη και πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της απαι-
τούμενης υποδομής ήταν στο επίκεντρο της παρουσίασης του 
κ. Γεωργίου Σαρρηγιανίδη, Διευθύνοντα Συμβούλου της Innova 
Solutions. 

Ποια είναι η καλύτερη σύσταση για έναν δικηγόρο; Οι φίλοι 
να σας εύχονται να μη χρειαστεί ποτέ να είναι εναντίον σας. 
Ακριβώς τέτοιες είναι οι συστάσεις για την Θεοδώρα Ιβανόβα 
από το δικηγορικό γραφείο “Teodora Ivanova and Maria 
Terziyska”. Με εντιμότητα, λογικές τιμές και ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της 
ελληνικής, το δικηγορικό γραφείο κερδίζει την εμπιστοσύνη των 
πολυάριθμων πελατών του, οι οποίοι είναι κυρίως εταιρείες.

Είναι αδύνατο να γίνει εξαντλητική αναλυτική παρουσίαση 
της MBL/CBRE - διεθνούς ηγέτη στον τομέα των εμπορικών ακι-
νήτων, για τον περιορισμένο χρόνο που είχε κάθε συμμετέχων. 
Ως εκ τούτου, ο κ. Γκεόργκι Ντιμιτρόβ, Διευθυντής του τμήματος 
“Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκτιμήσεις” κατάφερε να κάνει 
μόνο μια γρήγορη επισκόπηση ορισμένων βασικών έργων του 
χαρτοφυλακίου της εταιρείας και να αναφέρει ορισμένους από 
τους κύριους πελάτες της.

цялата територия на страната, обясни Сергей Боянов, мар-
кетинг директор на компанията. 

Сигурността на информацията, нейното съхранение и 
предоставяне на служители и клиенти, включително и необ-
ходимата за това инфраструктура, бяха във фокуса на пре-
зентацията на Джордж Сариянидис, изпълнителен дирек-
тор на „Инова Солушънс”. 

Каква е най-добрата препоръка за един адвокат? Прия-
телите да ти пожелават той да не се изправя срещу теб. 
Именно такива са референциите за Теодора Иванова от 
адвокатско дружество „Теодора Иванова и Мария Терзий-
ска”. С почтеност, разумни цени и широк спектър от услуги 
на различни езици, включително и на гръцки, адвокатското 
дружество печели своите многобройни клиенти, основно 
корпоративни.

Невъзможно е да бъде направена изчерпателна презен-
тация на „Ем Би Ел/Си Би Ар И”, международен лидер в 
областта на недвижимите търговски имоти, за ограниче-
ното време, с което разполагаше всеки участник. Затова и 
г-н Георги Димитров, директор „Консултиране и оценки” в 
компанията, успя да направи само бърз преглед на някои 
ключови проекти от нейното портфолио и да спомене някои 
от основните й клиенти.
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Презентациите продължиха с виртуална разходка из 
петзвездния хотел „Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт” в 
Банско с гид неговия директор „Продажби”, г-н Александрос 
Папунидис. На шопинг тур из бъдещия „София Саут Ринг 
Мол” разведе присъстващите управляващият директор г-н 
Лимберис Московитис. След тях г-н Любомир Петров, тър-
говски директор на „Телелинк”, обясни на присъстващите 
какво представлява системната интеграция, областта, в 
която компанията е водеща в Югоизточна Европа. 

Югоизточна Европа е ключов пазар и за „УниКредит Бул-
банк”. Мая Алексова, директор „Международни клиенти”, 
подчерта потенциала за растеж, който банката вижда в 
района и илюстрира думите си с макроикономически прог-
нози за България.

Срещата на членовете продължи в по-непринудена 
обстановка с изискан коктейл.

ГБСБ сърдечно благодари за подкрепата на „Алфа банк”, 
„Глобул”, „Обединена българска банка”, „Германос”, „Пощен-
ска банка”, „ЕКО България”, както и на „Алфа Грисин Инфотеx”, 
„Евробулстрой Холдинг”, „Инова Солушънс”, Адвокатско 
дружество “Теодора Иванова и Мария Терзийска”, „Ем Би Ел/
Си Би Ар И”, „Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт”, „София 
Саут Ринг Мол”, „Телелинк” и „УниКредит Булбанк”.    

Οι παρουσιάσεις συνέχισαν με εικονική περιήγηση του ξενο-
δοχείου πέντε αστέρων “Premier Luxury Mountain Resort” στο 
Μπάνσκο με ξεναγό τον Διευθυντή Πωλήσεών του, κ. Αλέξαν-
δρο Παπουνίδη.

Μια περιήγηση για ψώνια στο μελλοντικό Sofia South Ring 
Mall προσέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λυμπέρης Μοσκο-
βίτης. Μετά από αυτούς, ο κ. Λιουμπομίρ Πετρόβ, Εμπορικός 
Διευθυντής της Telelink, εξήγησε στους παρευρισκόμενους τι 
είναι η Εγκατασταση Συστημάτων, τομέας στον οποίο η εταιρία 
κατέχει ηγετική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Η Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη είναι βασική αγορά και για την UniCredit Bulbank. 
Η Μάγια Αλέξοβα, Διευθυντής του τμήματος “Διεθνείς πελάτες”, 
τόνισε το αναπτυξιακό δυναμικό, το οποίο η τράπεζα βλέπει 
στην περιοχή και παρουσίασε μακροοικονομικές προβλέψεις 
για τη Βουλγαρία.

Η συνάντηση των μελών συνέχισε σε πιο ανεπίσημη ατμό-
σφαιρα με εκλεπτυσμένο κοκτέιλ.

Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξη των Alfa Bank, 
Globul, UBB, Germanos, Postbank, Eko Bulgaria, καθώς και των 
Alpha Grissin Infotech, Evrobulstroy Holding, Inova Solutions, 
του δικηγορικού γραφείου “Teodora Ivanova and Maria Terziyska”, 
MBL/CBRE, Premier Luxury Mountain Resort, Sofia South Ring 
Mall, Telelink και UniCredit Bulbank.    у
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Как мениджърите на компаниите и на техните 
отдели „Човешки ресурси” заедно могат да изве-
дат бизнеса отново на пътя на растежа след кри-
зата – на този въпрос потърси отговора бизнес 
форум, организиран от Гръцкия бизнес съвет в 

България (ГБСБ) в хотел „Шератон” в края на март.
Повече от 130 членове и приятели на ГБСБ, български 

официални лица и служители на гръцкото посолство в 
София с интерес проследиха изказванията на лекторите. Те 
се фокусираха върху различни аспекти от управлението на 
човешките ресурси и променената среда след кризата, но 
всички бяха единодушни, че успехът на бизнеса зависи от 
бързината, с която се адаптира към новите условия.

Позицията на мениджърите на компаниите представи 
г-н Стаматис Теодоропулос, генерален мениджър на „Чипита 
България”. Според него, за да излязат от кризата, най-
важното е компаниите да наемат на работа най-добрите и 
да им плащат съответното възнаграждение, да търсят слу-
жители, които са лоялни, почтени, енергични и гонят високи 
резултати, хора, които могат да предвиждат как ще се раз-
виват бизнесът и средата. Мениджърите на компании не 
трябва да се притесняват от оригиналните решения и да 
избягват конфронтацията, каза той и подчерта, че еднак-
вото отношение към всички служители е несправедливо 
към най-добрите. Той призова мениджърите „Човешки 
ресурси” да забравят за числата и каза, че управителите на 
компании очакват от тях да пазят репутацията на компани-

топ мениджъри очертаха приоритети 
и тенденции в ЧР след кризата

Περί τα τέλη Μαρτίου, το Ελληνικό Επιχειρηματικό 
Συμβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB) διοργάνωσε 
φόρουμ στο ξενοδοχείο Sheraton. Κατά τη διάρκεια 
του φόρουμ, το Συμβούλιο κλήθηκε να απαντήσει 
στο ερώτημα σχετικά με ποιο τρόπο στην μετά την 

κρίση εποχή, οι διευθυντές των εταιρειών και των τμημάτων 
«Ανθρώπινου Δυναμικού» μπορούν από κοινού να οδηγήσουν 
και πάλι την επιχείρηση στο δρόμο της ανάπτυξης.

Πάνω από 130 μέλη και φίλοι του HBCB, βούλγαροι επίσημοι 
και υπάλληλοι της ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, 
παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις των ομιλητών, 
οι οποίοι επικεντρώθηκαν στις διαφορετικές πτυχές της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και στις διαφοροποιημένες 
μετά την κρίση συνθήκες. Όλοι δε συμφώνησαν ότι η επιτυχία 
των επιχειρήσεων εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα 
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Τη θέση των διευθυντών των εταιρειών παρουσίασε ο κ. 
Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Chipita 
Bulgaria, σύμφωνα με τον οποίον, για να βγουν από την κρίση οι 
επιχειρήσεις πρέπει πρώτα απ΄όλα να προσλάβουν τους 
καλύτερους υπαλλήλους και να τους καταβάλουν ανάλογη 
αμοιβή, να αναζητούν έμπιστους και δραστήριους 
εργαζόμενους που να επιδιώκουν υψηλά αποτελέσματα και να 
μπορούν να προβλέπουν πώς θα αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις 
και το περιβάλλον αυτών. «Οι διευθυντές επιχειρήσεων δεν 
πρέπει να φοβούνται τις πρωτοποριακές λύσεις και να 
αποφεύγουν την αντιπαράθεση», είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος και 

κορυφαία στελέχη 
υπογράμμισαν τις 

προτεραιότητες 
και τις τάσεις στην 

αγορά hr 
μετά την κρίση
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ята, да подкрепят решенията на мениджмънта, да се грижат 
служителите да се развиват и да не напускат фирмата, да 
повишават добрите служители и да създават нови стан-
дарти за оценка на тяхното представяне.

В завладяваща презентация г-жа Даниела Миховска, 
мениджър „Човешки ресурси” на „Кока-кола ХБК България”, 
каза, че всички служители, започвайки от мениджмънта, 
трябва да се обвържат с нови, лични цели в развитието на 
компанията и взаимно да оценяват своето представяне. 
Според нея трите задължителни стъпки, които всяка компа-
ния трябва да предприеме, са да направи ревизия на сегаш-
ното си състояние, да повдигне отново духа на служителите 
и да измери внимателно постигнатия напредък. За да бъдат 
убедителни и да вдъхновяват служителите си, мениджърите 
трябва да са адаптивни, подчерта тя. Според нея хората, 
които не споделят основните ценности на компанията, 
трябва да я напуснат. Г-жа Миховска илюстрира думите си с 
подробен пример от дейността на „Кока-кола ХБК”. Презен-
тацията й провокира оживена дискусия.

Българският трудов пазар вече е част от световния, под-
черта г-жа Златина Кушкиева, мениджър „Управленско кон-
султиране” в „Делойт България”. Затова и според нея изра-
ботването на успешна съвкупност от решения изисква 
внимателен анализ както на вътрешното, така и на външ-
ното предлагане и търсене на работа.

Г-жа Рада Йосифова, мениджър „Човешки ресурси” в 
„ПрайсуотърхаусКупърс България”, каза, че нейните колеги 
трябва да  разбират възможностите, перспективите и проб-
лемите на различните поколения в компаниите, да начер-
таят стратегия в областта на технологиите, социалните 
медии и комуникациите, да разберат какъв е образът на 
бизнес водача на бъдещето, който ще очарова служителите, 
и да очертаят стратегиите, които са необходими  за по-гъв-
кава работна сила.

Практически решения на действителни бизнес казуси 
представи г-жа Диана Минкова, директор „Човешки 
ресурси” в „Сирма Груп холдинг”.

τόνισε ότι η ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων αδικεί τους 
καλύτερους. Προέτρεψε τους Διευθυντές Ανθρωπίνου 
Δυναμικού να ξεχάσουν τους αριθμούς και ανέφερε ότι οι 
διευθυντές επιχειρήσεων προσδοκούν απ΄αυτούς να 
προστατεύουν την εταιρική φήμη, να στηρίζουν τις αποφάσεις 
της διοίκησης, να φροντίζουν ώστε να αναπτύσσεται το 
προσωπικό και να μην εγκαταλείπει την εταιρία, να προάγονται 
οι καλοί εργαζόμενοι, καθώς και να δημιουργούν νέα πρότυπα 
αξιολόγησης της απόδοσής τους.

Σε μια εντυπωσιακή παρουσίαση, η κα Ντανιέλα Μίχοβσκα, 
Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Coca-Cola HBC 
Bulgaria, υπογράμμισε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ξεκινώντας από 
το μάνατζμεντ, πρέπει να δεσμεύονται από νέους προσωπικούς 
στόχους για την ανάπτυξη της εταιρίας και να προβαίνουν σε 
αμοιβαία αξιολόγηση των επιδόσεών τους. Η ίδια εκτιμά ότι 
κάθε εταιρία πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά τρία βήματα 
– να αναθεωρήσει την τρέχουσα κατάστασή της, να ενισχύσει 
και πάλι το ζήλο των υπαλλήλων της και να αξιολογήσει 
προσεκτικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε. «Προκειμένου να 
είναι πειστικοί και να μπορούν να εμπνέουν τους εργαζόμενους, 
οι μάνατζερς πρέπει να προσαρμόζονται εύκολα», συνέχισε η 
κα Μίχοβσκα και πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι που δεν 
συμμερίζονται τις θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας, πρέπει να 
φεύγουν. Η κα Μίχοβσκα υποστήριξε τα παραπάνω με ένα 
αναλυτικό παράδειγμα από την Coca-Cola HBC. Η παρουσίασή 
της προκάλεσε ζωηρή συζήτηση.

Η βουλγαρική αγορά εργασίας αποτελεί πλέον κομμάτι της 
παγκόσμιας αγοράς, τόνισε η κα Ζλατίνα Κουσκίεβα, 
Διευθύντρια Συμβούλων Επιχειρήσεων στη Deloitte Bulgaria 
και πρόσθεσε ότι κατά τη γνώμη της οι επιτυχημένες λύσεις 
απαιτούν προσεκτική ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης 
εργασίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η κα Ράντα Γιόσιφοβα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
στην PricewaterhouseCoopers Bulgaria, δήλωσε ότι οι 
συνάδελφοί της πρέπει να κατανοούν τις δυνατότητες, τις 
προοπτικές και τα προβλήματα των διαφορετικών γενεών στις 
εταιρείες, να ορίσουν τη στρατηγική στον τομέα της τεχνολογίας, 
των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνιών. 
Η ουσία είναι να αντιληφθούν ποια είναι η εικόνα του 
επιχειρηματικού ηγέτη του μέλλοντος που θα γοητεύει τους 
εργαζομένους και να ορίζουν τις στρατηγικές που είναι 
απαραίτητες για ένα πιο ευέλικτο εργατικό δυναμικό.

Η κα Ντιάνα Μίνκοβα, Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού 
στη Sirma Group Holding, παρουσίασε πρακτικές λύσεις για τα 
πραγματικά επιχειρηματικά πράγματα. 
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След форума участниците имаха възможност да обсъдят 
темите, които ги вълнуват в неформална обстановка на 
чаша вино във „Флокафе”.

ГБСБ благодари на „Еко България”, „Алфа банк”, „Глобул”, 
ОББ, „Германос” и „Юробанк И Еф Джи България” за подкре-
пата за провеждането на това събитие.    

Μετά το φόρουμ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν θέματα που τους ενδιέφεραν σε μια χαλαρή 
ατμόσφαιρα κι ένα ποτήρι κρασί στο Flocafe.

Το HBCB ευχαριστεί τους EKO Bulgaria, Alfa Bank, Globul, 
UBB, Germanos και Eurobank EFG Bulgaria για την υποστήριξή 
τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.    

Над 30 души - представи-
тели на новоприсъеди-
нили се компании към 
Гръцкия бизнес съвет в 
България (ГБСБ) – се 
събраха в залата за съве-
щания на изпълнителния 
офис на съвета на нефор-
мална среща през април.

Сред поканените ком-
пании бяха „Аркетипо 
България”, „Атлас консул-
тинг груп”, „Брейн Сторм 
Кансълт”, „Контракт Иншу-
ранс Брокърс”, „Датикум”, 
„Енжиниаринг енд Риск Мениджмънт Кънсалтант”, „Еврофа-
силити Мениджмънт”, „Хард България”, „Ем Би Ел/СиБиАрИ”, 
„Мегатекс”, „Мен Инвестмънт Груп”, „Планитас БГ” и „Телелинк 
АД”.

В непосредствени разговори помежду си и с част от ръко-
водството на ГБСБ и с членовете на изпълнителния офис те 
разказаха за бизнеса си и научиха повече за дейността на 
съвета и неговите членове. Разговорите подслаждаха вкусни 
хапки, осигурени също от член на ГБСБ – „Интеркетъринг”.

Голямото ни желание е членовете на съвета да го възпри-
емат като свой собствен бизнес актив, обърна се към тях г-н 
Теодоропулос и им обеща по-интерактивен уебсайт, модерно 
дигитално списание и събития с добавена стойност за члено-
вете. 

На срещата присъстваха г-н Георгиос Русос, заместник-
председател на борда, и членовете на борда г-жа Клеоники 
Георгиаду и г-н Макис Мавропулос.    

Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου που 
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, περισσό-
τεροι από 30 εκπρόσωποι των νέων εται-
ρειών –μελών του Ελληνικού Επιχειρηματι-
κού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB), 
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριά-
σεων στο εκτελεστικό γραφείο του Συμ-
βουλίου.

Ανάμεσα στις προσκεκλημένες εταιρείες 
ήταν: Arketipo Bulgaria, Atlas Consulting 
Group, Brain Storm Consult, Contract 
Insurance Brokers, Daticum, Engineering 
and Risk Management Consultant, 
Eurofacility Management, Hard Bulgaria, 
MBL/CBRE, Megatex, Men Investment Group, 
Planitas BG και Telelink AD.

Κατά τη διάρκεια απευθείας συνομιλιών ανάμεσα σε 
εκπροσώπους των εταιριών  με εκπροσώπους της διοίκησης 
του HBCB και τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου, οι εταιρείες 
παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους κι έμαθαν περισσό-
τερα για το έργο του Συμβουλίου και τα μέλη του. Νόστιμα 
φαγητά που εξασφαλίστηκαν επίσης από μέλος της HBCB, την 
Intercatering, συνόδευαν τις συζητήσεις.

Απευθυνόμενος προς τους προσκεκλημένους ο κ. Θεοδω-
ρόπουλος εξέφρασε την επιθυμία, όπως «τα τα μέλη του συμ-
βουλίου το δέχονται  ως δική τους επιχειρηματική δράση», 
υποσχέθηκε δε περισσότερο διαδραστικό δικτυακό τόπο, 
σύγχρονο ψηφιακό περιοδικό και εκδηλώσεις με προστιθέ-
μενη αξία για τα μέλη.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ακόμα ο κ. Γεώργιος Ρούσσος, 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του ΔΣ, 
κα Κλεονίκη Γεωργιάδου και κ. Μάκης Μαυρόπουλος.    

Новите членове  
на гости в изпълнителния 
офис на ГБСБ

Τα νέα μέλη επισκέφθηκαν 
το εκτελεστικό  

γραφείο του HBCB
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На 25 март извънредният и пълномощен посла-
ник на Гърция в България г-жа Данаи-Магдалини 
Куманаку даде прием по повод националния 
празник на страната, Деня на независимостта.

Традиционният прием беше осъществен с 
подкрепата на Гръцкия бизнес съвет в България.

В изисканата обстановка на хотел „Шератон” над 1 200 
души бяха посрещнати от посланик Куманаку. Сред тях бяха 
видни политици, дипломати, представители на българската 
православна църква, културни и обществени дейци, биз-
несмени и много приятели на Гърция в България.    

Посолството на 
Република Гърция  
с подкрепата  
на ГБСБ даде  
прием за деня на 
независимостта

Την 25η Μαρτίου, η πρέσβειρα της Ελλάδας στη Σόφια 
κα Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου, παρέθεσε δεξί-
ωση με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου, της ημέρας που σηματοδοτεί την έναρξη 
της ελληνικής επανάστασης ενάντια στην οθωμανική 

κυριαρχία το 1821. Η παραδοσιακή δεξίωση πραγματοποιή-
θηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμ-
βουλίου στη Βουλγαρία.

Περισσότεροι από 1200 προσκεκλειμένοι έγιναν δεκτοί από 
την πρέσβειρα, κα Κουμανάκου, στην εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα 
του ξενοδοχείο Sheraton. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν εξέχο-
ντες προσωπικότητες του πολιτικού χώρου, διπλωμάτες, εκπρό-
σωποι της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, δημόσια πρό-
σωπα, προσωπικότητες του πολιτιστικού τομέα, επιχειρηματίες 
και πολλοί φίλοι της Ελλάδας στη Βουλγαρία.    

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στη 
Βουλγαρία με την υποστήριξη 
του HBCB παρέθεσε δεξίωση 

για την εθνική επέτειο της 
25ης Μαρτίου 

Н. Пр. Коре Янсон, посланик на Дания, г-жа Н. Пр. Данаи-Магда-
лини Куманаку, г-н Аргирис Макрис, първи съветник към гръцкото 
посолство, полк. Фотиос Плакогианис, аташе по отбраната, военен и 
военноморски аташекъм гръцкото посолство

Г-н Красимир Велчев, зам. председател на парламентарната група на ГЕРБ Г-н Димитър Цанчев, зам. министър на външните работи

Г-н Евангелос Литрас, зам. председател на борда на директорите на 
ГБСБ и управител на “Алфа банк България”
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Проведено наскоро проучване показва, че пре-
обладаващото мнозинство - 88% от европей-
ските потребители предпочитат стъклените 
опаковки пред другите опаковъчни материали 
като допринасящи за здравословния начин 

на живот. Запитани за предпочитанията им по отношение 
на опаковките в пет различни категории, отнасящи се до 
здравето и околната среда, повече от две трети от потре-
бителите избират стъклената опаковка пред другите опако-
въчни материали.

Проучването, проведено от фирмата за глобални 
пазарни проучвания TNS, се допитва до над 9500 потреби-
тели в 19 европейски страни. То потвърждава, че хората 
отчитат предимствата на стъклото по отношение на човеш-
кото здраве и опазването на околната среда и биха го пред-
почели пред другите опаковачни материали.

„Потребителите са загрижени за здравето си повече от 
всякога. Те наистина искат да знаят какви вещества влизат в 
телата им и какъв е ефектът от опаковките върху околната 
среда”, казва говорител на “Стъкларски заводи ЮЛА”. “ЮЛА” 
е член на FEVE – Европейската федерация за стъклени опа-
ковки със седалище в Брюксел, която е възложима проучва-
нето и подкрепя Европейския потребителски форум „Прия-
тели на стъклото” – и в България е водещ производител на 
амбалажно стъкло чрез “ДРУЖБА Стъкларски заводи” АД. 
Едно от основните предимства на стъклото за здравето на 
човека е, че то е инертно, т.е. не взаимодейства със съдър-
жанието и не променя продуктите, съхранявани в него. 
Проучването показва, че 83% от европейските потребители 
се доверяват на стъклените опаковки, защото те защитават 

Ново ПРоУчваНе:  
Стъклените опаковки 
са предпочитани от 
европейските потребители

νέα έρευνα:  
τη γυάλινη συσκευασία 
προτιμούν οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρω-
παίων καταναλωτών (88%) προτι-
μούν τη γυάλινη συσκευασία έναντι 
άλλων υλικών συσκευασίας, για να 
τους βοηθήσει σε ένα υγιεινό τρόπο 

ζωής, όπως αποκαλύπτει μια νέα έρευνα. Ερωτη-
θέντες σχετικά με τις προτιμήσεις τους σε πέντε 
κατηγορίες που σχετίζονται με την υγεία και το 
περιβάλλον, περισσότερο από τα δύο τρίτα των 
καταναλωτών επέλεξαν τις γυάλινες συσκευα-
σίες.

Η μελέτη έγινε από τη διεθνή εταιρεία ερευ-
νών TNS και κάλυψε 9.500 καταναλωτές σε 19 
χώρες στην Ευρώπη. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι 
οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα 
του γυαλιού για την υγεία και το περιβάλλον και 
το γυαλί είναι η πρώτη τους επιλογή έναντι άλλων 
υλικών συσκευασίας.

 «Οι καταναλωτές είναι πιο ευαίσθητοι σε 
θέματα υγείας απ’ ότι στο παρελθόν. Πραγματικά 
νοιάζονται για το τι ουσίες μπαίνουν μέσα στο 
σώμα τους αλλά και για τις επιπτώσεις των 
συσκευασιών στο περιβάλλον» , δήλωσε ο εκπρό-
σωπος της «YIOULA Glassworks». Η ελληνική 

εταιρεία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κατασκευα-
στών γυάλινης συσκευασίας (FEVE), με έδρα τις Βρυξέλλες. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της FEVE και υπο-
στηρίζει το ευρωπαϊκό φόρουμ καταναλωτών «Φίλοι του γυα-
λιού». Στη Βουλγαρία, όπου δραστηριοποιείται μέσω της 
«Drujba Glassworks S.A.» η «YIOULA Glassworks» είναι ηγετική 
εταιρεία παραγωγής γυάλινων συσκευασιών. Ένα από τα 
μεγάλα οφέλη του γυαλιού είναι ότι αυτό είναι αδρανές και έτσι 
δεν αλληλεπιδρά ή αλλοιώνει το προϊόν που εμπεριέχει. Η 
έρευνα δείχνει ότι 83% των Ευρωπαίων καταναλωτών εμπι-
στεύονται το γυαλί για να προστατεύσουν τρόφιμα, ποτά και 
αναψυκτικά από χημικά που συχνά έχουν βρεθεί σε άλλα υλικά 
συσκευασίας. Σύμφωνα με τους καταναλωτές, το γυαλί είναι το 
καλύτερο για να προστατεύσει τη διατροφική ποιότητα των 
τροφίμων και ποτών. Ένας λόγος γι’ αυτό είναι ότι το γυαλί είναι 
αδιαπέραστο και προσφέρει αντίσταση σε χημικές ουσίες του 
περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βιταμί-
νες και τη φρεσκάδα του περιεχομένου. Όταν ερωτήθηκαν ποια 
συσκευασία προτιμούν για να διατηρήσουν τα τρόφιμα και 
αναψυκτικά τους υγιεινά, 83% των ερωτηθέντων διάλεξαν το 
γυαλί.

«Drujba Glassworks s.a.»
Η «Drujba Glassworks S.A.» (www.drujba.bg) είναι ηγετικός 
παραγωγός γυάλινων συσκευασιών υψηλής ποιότητας στη 
Βουλγαρία και στα Βαλκάνια. Η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιη-
μένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000. Με τις σύγχρονες 
μονάδες παραγωγής της στη Σόφια και στο Πλόβντιβ η «Drujba 

Снимка: красимир Юскеселиев
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храните и напитките от химикали, които често се срещат 
при другите опаковъчни материали. Според потребителите, 
стъклото е най-подходящо за запазване на хранителните 
качества на храните и напитките. Една от причините за това 
е че стъклото е непропускливо и предлага отлична бариера 
срещу газовете, които разграждат витамините и развалят 
продуктите. Запитани кой вид опаковка предпочитат, за да 
запазят здравословния ефект на храните и напитките, 83% 
от анкетираните избират стъклената. 

за “ДРУЖбА Стъкларски заводи” АД
ДРУЖБА Стъкларски заводи АД (www.drujba.bg) е водещ 
производител на висококачествени стъклени опаковки 
както в България, така и на Балканския полуостров. Фир-
мата работи чрез сертифицирана система за управление на 
качеството в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, 
ISO 22000. Чрез модерните си производствените мощности 
в София и Пловдив “ДРУЖБА Стъкларски заводи” АД произ-
вежда 1 милиард стъклени опаковки годишно за вино, бира, 
храни и различни напитки. Продукцията се реализира на 
пазарите в над 30 страни по целия свят, напр. Великобрита-
ния, Германия, Гърция, Италия, ОНД, Румъния, Франция и 
т.н. Голяма част от винопроизводителите, преработвателите 
на плодове и зеленчуци в България, както и големите меж-
дународни компании като “Карлсберг”, “Кока Кола”, “ИнБев”, 
“Хайнекен”, се нареждат сред многобройните клиенти, 
които разчитат на “ДРУЖБА Стъкларски заводи” като техен 
доставчик и надежден делови партньор.

за FeVe
FEVE (Европейската федерация на производителите на 
стъклени опаковки) е сдружение на европейските произво-
дители на стъклен амбалаж и машинно-произведена дома-
кинска стъклария. Федерацията представлява промишле-
ността за стъклени съдове на международно и, 
по-специално, на европейско ниво и служи като форум за 
проучване на общи проблеми. FEVE води диалог с европей-
ските институции и агенции по въпроси на околната среда, 
търговията и други важни проблеми. Федерацията промо-
тира стъклените опаковки и рециклирането 
на стъклен амбалаж, като допълва дейностите 
на стъкларската промишленост на нацио-
нално ниво (http://www.feve.org). Повече за 
членовете на FEVE на: http://www.feve.org/
index.php?option=com_content&view=article&
id=73&Itemid=35

за “Приятели  
на стъклото”
“Приятели на стъклото” е европейски форум на 
потребителите, който подкрепя и промотира 
правото на потребителите да могат да избират 
храни и напитки в стъклена опаковка. Той обе-
динява всички, които вярват, че стъклото е пра-
вилният избор за тях самите, за семействата им 
и за околната среда. “Приятели на стъклото” е 
основан през 2009 г. от Европейската федера-
ция на производителите на стъклени съдове 
(FEVE) в отговор на проучване, възложено от 
FEVE, което установява, че 74% от потребите-
лите в Европа предпочитат стъклени опаковки 
за храната и напитките си.    

Glassworks S.A.» παράγει ένα δισεκατομμύριο γυάλινων 
συσκευασιών το χρόνο, μεταξύ των οποίων: μπουκάλια κρα-
σιού, μπύρας και διαφορετικών ποτών και συσκευασίες τροφί-
μων. Τα προϊόντα της εταιρείας εξάγονται σε περισσότερες από 
30 χώρες σε όλο τον κόσμο, π.χ. στη Βρετανία, τη Γερμανία, την 
Ελλάδα, την Ιταλία, την ΚΑΚ, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, κλπ. Μεταξύ 
των πολυάριθμων πελατών που βλέπουν στη «Drujba 
Glassworks S.A.» έναν αξιόπιστο επιχειρηματικό εταίρο, είναι οι 
περισσότεροι οινοπαραγωγοί και μεταποιητές φρούτων και 
λαχανικών στη Βουλγαρία, καθώς και μεγάλες διεθνείς εταιρείες 
όπως η Carlsberg, η Coca-Cola, η InBev, η Heineken και άλλες.

FeVe 
Η FEVE (Ευρωπαϊκή ομοσπονδία κατασκευαστών γυάλινης 
συσκευασίας) είναι ένωση των Ευρωπαίων παραγωγών γυάλι-
νης συσκευασίας και μηχανικά κατασκευασμένων γυάλινων 
δοχείων οικιακής χρήσης. Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί τον 
κλάδο γυάλινων δοχείων σε διεθνές επίπεδο και ιδίως σε ευρω-
παϊκό επίπεδο και λειτουργεί ως φόρουμ για επίλυση κοινών 
προβλημάτων. Η FEVE επικοινωνεί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και οργανισμούς σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, το 
εμπόριο και άλλα σημαντικά ζητήματα. Η Ομοσπονδία προω-
θεί τις γυάλινες συσκευασίες και την ανακύκλωση γυάλινων 
δοχείων, συμπληρώνοντας τις δραστηριότητες της βιομηχα-
νίας γυαλιού σε εθνικό επίπεδο http://www.feve.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=35 

 
«φίλοι του γυαλιού»
«Φίλοι του γυαλιού» είναι ευρωπαϊκό φόρουμ καταναλωτών, το 
οποίο υποστηρίζει και προωθεί το δικαίωμα των καταναλωτών 
να επιλέγουν τρόφιμα και ποτά σε γυάλινα δοχεία. Ενώνει όλους 
εκείνους που πιστεύουν ότι το γυαλί είναι η σωστή επιλογή για 
εαυτούς, για τις οικογένειές τους και για το περιβάλλον. Το 
φόρουμ «Φίλοι του γυαλιού» ιδρύθηκε το 2009 από την Ευρω-
παϊκή ομοσπονδία κατασκευαστών γυάλινης συσκευασίας 
(FEVE), σε απάντηση μιας μελέτης που ανέθεσε η ίδια η FEVE, 
που διαπιστώθηκε ότι το 74% των Ευρωπαίων καταναλωτών 
προτιμούν τις γυάλινες συσκευασίες για τα τρόφιμα και τα ποτά 
τους.    

Снимка: красимир Юскеселиев
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БИЛяНа ИВаНОВа

След аварията в японската АЕЦ „Фукушима”, предиз-
викана от опустошително земетресение и цунами, 
Европа сериозно се замисли за сигурността на 
своите атомни реактори и бъдещето на ядрената 
енергетика като цяло. Разтревожен от кризисната 

ситуация, възникнала вследствие на аварията, Европейският 
съюз взе решение да направи редица тестове, с които да 
оцени дали всичките реактори на страните-членки могат да 
оцелеят в екстремни условия.

Острият дебат между поддръжниците и противниците на 
ядрената енергетика, който се разгоря из цяла Европа, не 
подмина и България, която планира да строи втора атомна 
електроцентрала – АЕЦ „Белене”. Изграждането на втора АЕЦ 
се протака вече четири десетилетия. Всяко правителство се 
лута между различни идеи, а окончателно решение така и не 
се взема. Аргументите срещу строежа са различни – от 
политически до чисто финансови и екологични. Дни след 
инцидента в Япония министърът на икономиката и енергети-
ката Трайчо Трайков каза, че правителството ще преразгледа 
плановете си за „Белене” и може да се откаже от проекта, като 
инсталира вече поръчания реактор в АЕЦ „Козлодуй”, където 
сеизмичната активност е по-ниска. След това кабинетът 
обаче отново потвърди, че не се отказва от проекта.

Предисторията
Изграждането на втора АЕЦ в България започва да се обсъжда 
още в началото на 70-те години. През 1981 г. българското пра-
вителство утвърждава площадка „Белене” за изграждане на 

България на кръстопът 
за ядрената енергетика

μπιλιανα ιβανοβα

Μετά το ατύχημα στο ιαπωνικό πυρηνικό 
εργοστάσιο Φουκουσίμα, που προκλήθηκε 
από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι, 
η Ευρώπη άρχισε να σκέφτεται σοβαρά την 
ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων της 

και το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας γενικά. Θορυβημένη από 
την κατάσταση κρίσης που δημιουργήθηκε από το ατύχημα στη 
Φουκουσίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να κάνει μια σειρά 
τεστ αντοχής για να εκτιμήσει αν όλοι οι αντιδραστήρες των 
κρατών μελών μπορούν να αντέξουν τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Οι έντονες συζητήσεις μεταξύ των υποστηρικτών και των 
αντιπάλων της πυρηνικής ενέργειας, οι οποίες ξέσπασαν σε ολό-
κληρη την Ευρώπη δεν παρέκαμψαν και τη Βουλγαρία, η οποία 
σχεδιάζει να κατασκευάσει δεύτερη πυρηνική μονάδα παραγω-
γής ενέργειας στο Μπέλενε. Η κατασκευή αυτής της μονάδας 
καθυστερεί εδώ και δεκαετίες. Κάθε κυβέρνηση αμφιταλαντεύε-
ται μεταξύ διαφόρων ιδεών , αλλά η τελική απόφαση δεν έχει 
ακόμα ληφθεί. Η συνεχής καθυστέρηση οφείλεται σε διαφορετι-
κούς λόγους - από πολιτικούς μέχρι καθαρά οικονομικούς και 
περιβαλλοντικούς λόγους. Στον απόηχο του ατυχήματος στην 
Ιαπωνία ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τα σχέδιά της για το 
Μπέλενε και ότι μπορεί να εγκαταλείψει το σχέδιο, ενώ ο αντι-
δραστήρας που έχει ήδη παραγγελθεί  θα εγκατασταθεί στον 
πυρηνικό σταθμό Κοζλοντούι όπου η σεισμική δραστηριότητα 
είναι χαμηλότερη. Στη συνέχεια, ωστόσο, το υπουργικό συμβού-
λιο επιβεβαίωσε ξανά ότι δεν εγκαταλείπει το σχέδιο.

ιστορικό
Η κατασκευή μιας δεύτερης πυρηνικής μονάδας στη Βουλγαρία 
συζητείται από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 1981 η βουλγα-
ρική κυβέρνηση ενέκρινε τον τόπο εγκατάστασης ενός δεύτερου 
πυρηνικού σταθμού στον ποταμό Δούναβη. Τον ίδιο χρόνο ξεκί-
νησε η τεχνική  προετοιμασία του επιλεγμένου τόπου εγκατά-
στασης του σταθμού. Η αρχική τεχνική μελέτη για την κατασκευή 
του πυρηνικού σταθμού Μπέλενε συντάχθηκε το 1987, και προ-
έβλεπε την κατασκευή τεσσάρων αντιδραστήρων ισχύος 1.000 
MW ο καθένας, με τη δυνατότητα να γίνουν έξι. Στη συνέχεια, το 
σχέδιο πάγωσε για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η πρόωρη παύση λειτουργίας του 1ου και του 2ου αντιδρα-
στήρα στον πυρηνικό σταθμό Κοζλοντούι το 2002, η επικείμενη 
διακοπή της λειτουργίας των μονάδων 3 και 4, καθώς και η 
γήρανση των υφιστάμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 
ορυκτά καύσιμα, φέρνουν στην ημερήσια διάταξη το θέμα της 
κατασκευής νέων παραγωγικών μονάδων, σύμφωνα με τις σύγ-

η βουλγαρία στο σταυροδρόμι της 
πυρηνικής ενέργειας

Снимка: Надежда Чипева
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втора атомна централа на река 
Дунав. През същата година започва 
инженерната подготовка на избра-
ната площадка. Първоначалният 
технически проект за строежа на 
АЕЦ „Белене” е разработен през 
1987 г. Той предвижда изгражда-
нето на четири блока, всеки от тях с 
мощност по 1 000 мегавата, както и 
възможност за увеличаването им 
до шест. След това за близо две 
десетилетия проектът е замразен. 

Преждевременното извеждане 
на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” 
през 2002 г. и предстоящото спиране на блокове 3 и 4, както и 
остаряващият парк от електроцентрали на изкопаеми 
горива, извеждат на дневен ред въпроса за изграждане на 
нови мощности, съобразени със съвременните екологични 
изисквания. 

През април 2005 г. тогавашното правителство, ръково-
дено от Симеон Сакскобургготски, взема решение за изграж-
дане на ядрена централа на площадка „Белене” с максимална 
инсталирана електрическа мощност 2 000 мегавата. Година и 
половина по-късно руската „Атомстройекспорт”, която е 
дъщерна на ядрения монопол „Росатом”, печели конкурса за 
изграждането на централата.

През ноември миналата година България и Русия подпис-
ват меморандум за създаването на проектна компания за 
АЕЦ „Белене”, според който НЕК има 51% дял, френската 
„Алтран техноложис” – 1%, финландската „Фортъм корпорей-
шън” – 1% с опция за увеличаване на дела до 25%, а остана-
лият дял е собственост на „Росатом”.

Пак тогава изпълнителният директор на „Росатом” Сергей 
Кириенко каза, че цената на проекта няма да надвиши 6,3 
млрд евро.

Тежки преговори
Преговорите за цената на „Белене”, които се водят между 
„Атомстройекспорт” и НЕК, вървят трудно още от самото 
начало. Още предишното правителство се оказва изправено 
пред цена, която расте постоянно. Миналата година пък 
потенциалният инвеститор – германската RWE, се оттегли от 
проекта. Без чуждестранен партньор, който да намери 
външни пазари за произведения от централата ток, проектът 
„Белене” започна да разклаща позициите си.

За да провери дали има смисъл да инвестира в проекта, 
правителството на Бойко Борисов реши в началото на мина-
лата година да наеме финансов консултант, който да се опита 
да намери и нов инвеститор. През ноемрви миналата година 
конкурсът бе спечелен от британската банка HSBС, а в сре-
дата на април тази година премиерът каза, че договорът вече 
е подписан и остава само да се парафира. За консултантската 
си услуга HSBC ще получи твърд хонорар от 2 млн евро и 
отделно комисиона от 0,95% от привлеченото външно 
финансиране. Заедно с многото неизвестни около проекта 
това условие постави въпроси за стимулите на банката да 
даде зелена светлина за проекта.

Междувременно България започна да настоява за ясна 
цена за централата. Посочената от „Атомстройекспорт” сума 
от 6,3 млрд евро обаче се стори прекалено висока на прави-
телството. През февруари френски и руски медии писаха, че 

χρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Τον Απρίλιο του 2005 η τότε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του 

Συμεών Σακσκομπουργκότσκι, αποφάσισε να κατασκευάσει ένα 
σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Μπέλενε, με μέγι-
στη εγκατεστημένη ισχύ 2.000 MW. Δεκαοκτώ μήνες αργότερα, 
η ρωσική εταιρεία Atomstroyexport, η οποία είναι θυγατρική του 
πυρηνικού μονοπωλίου Rosatom, αναδείχθηκε νικητής στο δια-
γωνισμό για την κατασκευή του εργοστασίου.

Το Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Βουλγαρία και η 
Ρωσία υπέγραψαν μνημόνιο για την ίδρυση της διεθνούς εται-
ρείας για το σταθμό Μπέλενε, σύμφωνα με το οποίο το μερίδιο 
της Εθνικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας (ΝΕΚ) 
είναι 51%, της γαλλικής εταιρείας Altran Technologies - 1%, της 
φινλανδικής Fortam Corporation - 1% με δυνατότητα αύξησης 
του ποσοστού αυτού έως 25%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει 
στη Rosatom.

Kαι τότε ο εκτελεστικός διευθυντής της Rosatom Σεργκέι 
Κιριένκο διαβεβαίωσε ότι το κόστος του έργου δεν θα υπερβεί τα 
6,3 δισ. ευρώ.

σκληρές διαπραγματεύσεις
Οι διαπραγματεύσεις για την τιμή του Μπέλενε που διεξάγονται 
μεταξύ της Atomstroyexport και της ΝΕΚ, είναι δύσκολες από την 
αρχή. Ακόμη και προηγούμενη κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη 
με μια τιμή που αυξανόταν συνεχώς και γινόταν μη συμφέρουσα 
για τη χώρα. Πέρυσι ο δυνητικός επενδυτής, η γερμανική εταιρεία 
RWE, αποχώρησε από το σχέδιο. Χωρίς ξένο εταίρο, ο οποίος να 
βρίσκει ξένες αγορές για την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται 
από το σταθμό, οι βάσεις του έργου Μπέλενε γίνονται ασταθείς.

Για να βεβαιωθεί ότι η επένδυση στο έργο είναι σκόπιμη, στις 
αρχές του περασμένου χρόνου η κυβέρνηση του πρωθυπουργού 
Μπόικο Μπορίσοφ αποφάσισε να προσλάβει έναν οικονομικό 
σύμβουλο με τον σκοπό να βρει νέο επενδυτή. Η βρετανική τρά-
πεζα HSBC αναδείχθηκε νικητής στο διαγωνισμό του περασμένου 
Νοεμβρίου, ενώ στα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους ο πρωθυ-
πουργός ανακοίνωσε ότι η σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί και μένει 
μόνο να επικυρωθεί. Για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της η HSBC 
θα λάβει αμοιβή ύψους 2 εκατ. ευρώ και πρόσθετη προμήθεια 
ύψους 0,95% επί της εξωτερικής χρηματοδότησης που θα επιδε-
χθεί . Έχοντας υπόψη τα πολλά ερωτηματικά γύρω από το έργο το 
κόστος αυτό έγειρε ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα της τράπε-
ζας να δώσει πράσινο φως στο έργο.

Εν τω μεταξύ, η Βουλγαρία άρχισε να απαιτεί συγκεκριμένο 
τίμημα για το πυρηνικό εργοστάσιο. Η κυβέρνηση ωστόσο βρήκε 
υπερβολικά υψηλό το ποσό των 6,3 δισ. ευρώ της Atomstroyexport. 
Τον Φεβρουάριο, τα γαλλικά και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης 
έγραψαν ότι η Atomstroyexport προτίθεται να αποσυρθεί από το 

Снимка: анелия Николова
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„Атомстройекспорт” възнамерява да се откаже от проекта 
„Белене” и да поиска от българското правителство 200 млн 
евро неустойки. Причината за заплахата беше, че НЕК и рус-
ката компания не са подписали анекс към договора, който да 
определи кога ще започне строежът на централата. Липсата 
на анекс означава отлагане от още две години, а това прави 
проекта по-малко привлекателен за европейски инвести-
тори, казва шефът на маркетинг и бизнес развитие на „Роса-
том” в писмо до директора на компанията Сергей Кириенко 
според руски медии. 

В началото на април НЕК и „Атомстройекспорт” подписаха 
анекс за замразяване на работата по АЕЦ „Белене” до края на 
юни. Двете компании се разбраха също да направят допъл-
нителен анализ дали са необходими още мерки за безопас-
ност на централата в Белене. До края на юни двете компании 
трябва да изчистят всички нерешени проблеми, включи-
телно за цената на проекта. 

Часове след подписването на анекса обаче министърът 
на енергетиката Трайчо Трайков уволни шефа на НЕК Краси-
мир Първанов заради това, че е превишил правата си, под-
писвайки се под второ споразумение, което изисква страната 
ни да се договори окончателно с руската компания до 1 юни. 
На Първанов изрично му е било забранено да подписва 
подобни споразумения и той е превишил правата си, каза 
Трайков в официално изявление.

σχέδιο για το Μπέλενε και να ζητήσει από τη βουλγαρική κυβέρ-
νηση αποζημιώσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ. 

Η απειλή αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι η ΝΕΚ και η 
ρωσική εταιρεία δεν έχουν υπογράψει το παράρτημα της σύμβα-
σης που θα καθορίσει το πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή του 
εργοστασίου. Η έλλειψη παραρτήματος σημαίνει καθυστέρηση 
2 ακόμη χρονών, κάτι που κάνει το έργο λιγότερο ελκυστικό για 
τους Ευρωπαίους επενδυτές, ανέφερε σε επιστολή προς το διευ-
θυντή της Rosatom Σεργκέι Κιριένκο ο διευθυντής μάρκετινγκ 
και επιχειρησιακής ανάπτυξης της εταιρείας. 

Στις αρχές Απριλίου η ΝΕΚ και η εταιρεία Atomstroyexport 
υπέγραψαν ένα παράρτημα που προβλέπει την αναβολή όλων 
των εργασιών για τον πυρηνικό σταθμό Μπέλενε έως τα τέλη 
Ιουνίου. Οι δύο εταιρείες έχουν συμφωνήσει επίσης να κάνουν 
περαιτέρω ανάλυση για το εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας στο Μπέλενε. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου οι δύο εταιρίες 
θα λύσουν όλα τα ζητήματα που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανο-
μένου και του κόστους του έργου.

Ώρες μετά την υπογραφή του παραρτήματος, ωστόσο, ο 
υπουργός Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ απέλυσε τον επικεφαλή 
της ΝΕΚ κ. Κρασιμίρ Παρβάνοφ επειδή υπερέβη τις αρμοδιότη-
τες του όταν υπέγραψε δεύτερη συμφωνία, που υποχρεώνει τη 
Βουλγαρία να υπογράψει τελική συμφωνία με τη ρωσική εταιρεία 
μέχρι την 1η Ιουνίου. Σε επίσημη δήλωση ο κ. Τράικοφ διευκρί-
νισε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας ο κ. Παρβάνοφ έχει 
υπερβεί σημαντικά τις αρμοδιότητές του επειδή του είχε απαγο-
ρευτεί ρητά να υπογράφει τέτοιου είδους  συμφωνίες.

Μια μέρα αργότερα, στις 6 Απριλίου, ο κ. Παρβάνοφ δήλωσε 
στα βουλγαρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Ρωσία θα είχε 
το δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή αποζημίωσης προς τη 
Βουλγαρία ύψους σχεδόν ενός  δισ. ευρώ, εάν ο ίδιος δεν είχε 
υπογράψει τη δεύτερη συμφωνία. «Δεν υπάρχει κείμενο που να 
μας υποχρεώνει να υπογράψουμε τελική συμφωνία», δήλωσε ο 
κ. Παρβάνοφ σε συνέντευξη τύπου, προσθέτοντας ότι το κείμενο 
του παραρτήματος είχε εγκριθεί από τον αναπληρωτή πρωθυ-
πουργό Συμεών Ντιάνκοφ, ενώ ο κ. Τράικοφ δεν έχει αποφανθεί 
επί αυτού ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. 

Ο πρωθυπουργός Μπορίσοφ παρενέβη επίσης στη διαφορά, 
δηλώνοντας ότι το παράρτημα δεν αποτελεί απειλή για την 
εθνική ασφάλεια και δεν θίγει τα συμφέροντα της Βουλγαρίας.

ο σταθμός στο κοζλοντούι -  
η εναλλακτική λύση;
Με φόντο την κρίση που δημιουργηθηκε με τον ιαπωνικό πυρη-

Гърция е сред страните, които са против ядрената 
енергетика заради големия риск, който тя представява за 
околната среда и хората. В страната има един действащ 
ядрен реактор за научни цели -  в изследователския цен-
тър „Демокритос”. През април министърът на външните 
работи Димитрис Друцас потвърди в документ, изпратен 
до парламента, позицията на Гърция да не използва 
ядрена енергетика за производство на електричество и 
каза, че страната ще участва активно в решаването на 
проблема с ядрената безопасност в съседните й държави. 
В документа г-н Друцас посочва, че европейското зако-
нодателство, касаещо употребата на ядрена енергетика, 
трябва да се прилага задължително от всички кандидат-
членки. По този повод г-н Друцас обяснява, че Гърция е 

поискала в преговорите с Турция, която е сред кандида-
тите за присъеднияване към ЕС, да бъде включена темата 
за ядрената безопасност. Гърция е поискала вече да се 
провери степента на сигурност на реакторите, които ще 
се монтират в Турция, заради сеизмичната активност в 
страната, както и заради необходимостта условията и 
критериите за сигурност да са еднакви с тези, наложени от 
Euratom. 
Освен това, като член на Международната агенция по 
атомна енергетика, Гърция има право да иска инфор-
мация и проверки на атомните централи в съседните си 
страни, както и да предприема мерки, за да предотврати 
бъдещата употреба на излязла от срока си на експлоата-
ция ядрена технология.

Гърция остава непоколебим противник на ядрената енергетика

Снимка: красимир Юскеселиев
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Ден по-късно, на 6 април, Първанов заяви пред българ-
ски медии, че Русия е можела да съди България за щети на 
стойност близо милиард евро, ако не е бил подписал второто 
споразумение. „Няма текст, който да ни обвързва да подпи-
шем окончателно споразумение”, каза Първанов на прескон-
ференция и допълни, че текстът на анекса е бил одобрен от 
вицепремиера Симеон Дянков, а Трайков не се е произнесъл 
по него нито позитивно, нито негативно. 

Премиерът Борисов също се включи в спора, като каза, че 
анексът не представлява заплаха за националната сигурност 
и не нарушава интересите на България.

Алтернативата – „Козлодуй”?
Покрай кризата с японската АЕЦ „Фукушима” в България 
започна да се обсъжда дали не е по-добре, вместо да строи 
нова централа в сеизмично по-активния Белене, правител-
ството да насочи усилията си върху увеличаване на мощно-
стите в Козлодуй. Горе-долу по същото време правителството 
обяви конкурс за удължаването на живота на двата работещи 
реактора в „Козлодуй” – 5 и 6. Лицензът за работа на 5-и реак-
тор, който е с мощност 1 000 мегавата, изтича през 2017 г., а 
този на реактор 6 – през 2019. Целта на правителството е да 
удължи живота им с 15-20 години.

АЕЦ „Козлодуй” затвори другите си четири реактора, 
всеки с мощност от 440 мегавата, като условие да стане член 
на Европейския съюз. 

Аргументите „за” и „против” „белене”
Граждански комитет, в който влизат общественици и екс-

νικό σταθμό στη Φουκουσίμα στη Βουλγαρία άρχισε η συζήτηση 
για το αν θα  είναι καλύτερα η κυβέρνηση να επικεντρώσει τις προ-
σπάθειές της στην παράταση της λειτουργίας των αντιδραστήρων 
στο Κοζλοντούι αντί να κτίσει ένα νέο εργοστάσιο στη σεισμικά 
ενεργή περιοχή του Μπέλενε. Την ίδια ώρα περίπου, η κυβέρνηση 
προκήρυξε διαγωνισμό για την παράταση της λειτουργίας των 
δύο ενεργών αντιδραστήρων, 5 και 6, στο Κοζλοντούι. Η άδεια λει-
τουργίας του αντιδραστήρα 5, ισχύος 1.000 MW, λήγει το 2017 και 
εκείνη του αντιδραστήρα 6 λήγει το 2019. Η κυβέρνηση έχει ως 
σκοπό να παρατείνει τη ζωή τους κατά 15-20 χρόνια.

Η διακοπή της λειτουργίας των τεσσάρων αντιδραστήρων 
του εργοστασίου με 440 MW ισχύος ο καθένας αποτελούσε 
ενταξιακή προϋπόθεση της Βουλγαρίας με στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

τα επιχειρήματα υπέρ και  
κατά του έργου του μπέλενε
Τον Απρίλιο μια επιτροπή πολιτών , στην οποία συμμετέχουν 
δημόσια πρόσωπα και εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς, 
απεύθυνε  προς τον πρωθυπουργό Μπορίσοφ μια ανοικτή επι-
στολή, στην οποία κάλεσε την κυβέρνηση να βάλει αμέσως τέλος 
στο έργο του Μπέλενε επειδή είναι ασύμφορο και θα βαρύνει τις 
επόμενες γενιές Βουλγάρων. Ο οικονομολόγος Κράσεν Στάντσεφ 
επανέλαβε τη θέση του ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστι-
τούτου Οικονομίας της Αγοράς, του οποίου είναι διευθυντής, η 
Βουλγαρία δεν θα χρειαστεί το εργοστάσιο μέχρι και το 2025. 
Κατά τη γνώμη του, το Μπέλενε θα επηρεάσει τα εισοδήματα 115 
000 ανθρώπων, δηλ. των εργαζομένων στη Maritza Iztok, στους 
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς στη Βάρνα, στο Ρούσε και στο 
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перти от различни сфери, призова през април в открито 
писмо до премиера Борисов правителство веднага да пре-
крати проекта „АЕЦ Белене”, защото е нецелесъобразен и 
ще „загроби” поколения българи. Икономистът Красен Стан-
чев отново заяви, че според разчетите на оглавявания от 
него Институт за пазарна икономика България няма да има 
нужда от централата поне до 2025 г. Според него заради 
„Белене” ще бъдат засегнати доходите на над 115 000 души 
- работещите в „Марица-изток”, ТЕЦ-овете „Варна”, „Русе” и 
„Бобовдол” и техните семейства, доставчици и др. Някои от 
основните доводи на противниците на проекта са,  че АЕЦ 
„Белене” не е нужна като производител на електроенергия 
за бъдещия енергиен баланс до 2025-2030 г. и че разчита на 
хипотетичен износ на електроенергия, без да се прогно-
зира енергийният пазар. Те подчертават, че в този проект 
няма европейски инвеститор - въпреки многобройните 
уверения на правителството, че ще стартира проекта само 
при наличието на такъв - и тази липса ясно говори за него-
вата икономическа неефективност. 

Според гражданският комитет против изграждането на 
АЕЦ „Белене”, ако се запази договорената цена на централата 
(4 млрд евро) и се вземат предвид разходите за системните 
връзки и условия на работа на новата централа (4,2 млрд 
евро, или 51%), то цената на KWh, без печалба, е 8 евроцента. 
Това е малко повече от сегашната цена на електричеството от 
вятърни електроцентрали. Ако пък се повярва на управителя 
на „Росатом”, че цената на електричеството от АЕЦ „Белене” 
ще е 6 евроцента на KWh, това ще е цена, равна на сегашната 
стойност на електричеството от „Марица-изток 1”, а загубите 
ще са малко над 8 млрд евро. Ако се приеме, че централата 
ще генерира 100 млрд евро доход, както казват защитниците 
на проекта, има две възможни тълкувания според комитета. 
Първото е, че ако се генерира чиста печалба, цената на KWh 
час от „Белене” би трябвало да бъде около 30 евроцента, т. е. 
около 33% над стойността на електричество от фотоволта-
ични централи. Ако пък се има предвид просто доход, цената 
на беленското електричество би трябвало да бъде 10 евро-
цента или половината от цената на електричеството от фото-
волтаични централи. Освен това проектът „Белене” е в проти-
воречие с приоритетите на Европейската енергийна 
стратегия, които предполагат диверсификацията като основа 
на енергийна независимост, намаляване на енергийната 
интензивност и повишаване на енергийната ефективност. 

Μπόμποβ ντολ, τα εισοδήματα των οικογένειών τους, των προ-
μηθευτών και άλλων. Κάποια από τα βασικά επιχειρήματα των 
αντιπάλων του έργου είναι ότι μέχρι το 2025-2030 δεν υπάρχει 
ανάγκη για τον πυρηνικό σταθμό στο Μπέλενε ως παραγωγό 
ηλεκτρικής ενέργειας για το μελλοντικό ενεργειακό ισοζύγιο και 
ότι το έργο βασίζεται σε υποθετικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας χωρίς να υπάρχουν προβλέψεις για την αγορά ενέργειας. Οι 
αντίπαλοι του Μπέλενε τονίζουν ότι δεν έχει εξασφαλιστεί Ευρω-
παίος επενδυτής για το έργο, παρά τις πολυάριθμες διαβεβαιώ-
σεις της κυβέρνησης ότι θα δρομολογήσει το έργο μόνο στην 
περιπτωση που υπάρξει επενδυτής και η έλλειψη αυτή είναι 
σαφής ένδειξη για την οικονομική αναποτελεσματικότητα του 
έργου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της επιτροπής πολιτων που 
τάσσονται κατά της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στο 
Μπέλενε σε περίπτωση που διατηρηθεί η συμφωνηθείσα τιμή 
του Μπέλενε (4 δισ. ευρώ) και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος 
των διασυνδέσεων και τις συνθήκες λειτουργίας των νέων εγκα-
ταστάσεων (4,2 δισ. ευρώ ή 51%), η τιμή ανά κιλοβατώρα, χωρίς 
κέρδος, είναι 8 σεντς. Η τιμή αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την 
τρέχουσα τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που προερχεται από 
αιολικούς σταθμούς. Αν πιστέψουμε τα λόγια του διευθυντή της 
Rosatom, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από το Μπέλενε θα 
είναι 6 σεντς ανά κιλοβατώρα, ή ίση με την τρέχουσα τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας από Maritza Iztok-1, ενώ οι απώλειες θα 
ξεπερνουν τα 8 δισ. ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι το εργοστάσιο θα 
αποφέρει κέρδη ύψους 100 δισ. ευρώ, όπως ισχυρίζονται οι υπο-
στηρικτές του έργου, υπάρχουν δύο πιθανές ερμηνείες σύμφωνα 
με την επιτροπή. Κατά την πρώτη, αν το έργο αποφέρει καθαρά 
κέρδη, η τιμή ανά κιλοβατώρα από το Μπέλενε θα πρέπει να 
είναι περίπου 30 σεντς, ή περίπου 33% πάνω από την τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που προερχεται από φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς. Κατά τη δεύτερη ερμηνεία, αν έχουμε υπόψη μόνο το 
εισόδημα, η τιμή της ενέργειας από το Μπέλενε θα πρέπει να 
είναι 10 σεντς, ή το μισό της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Επιπλέον το έργο έρχεται σε αντί-
θεση με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρα-
τηγικής που αφορούν τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πηγών ως βάση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, δηλ. τη μείωση 
της ενεργειακής έντασης και την αύξηση της ενεργειακής απόδο-
σης. 

Οι υποστηρικτές του έργου αναφέρουν ότι η πυρηνική 
μονάδα θα παράγει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, από την οποία η 

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που αντιτίθενται 
στην πυρηνική ενέργεια λόγω του υψηλού κινδύνου για 
το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Ένας πυρηνικός 
αντιδραστήρας λειτουργεί για ερευνητικούς σκοπούς στο 
ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος». Τον Απρίλιο, ο υπουργός 
Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας διαβεβαίωσε με έγγραφο που 
διαβιβάστηκε στη Βουλή, ότι η Ελλάδα δεν θα χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
και θα συμμετάσχει ενεργά στην επίλυση του προβλήματος 
της πυρηνικής ασφάλειας στις γειτονικές χώρες. Στο έγγραφο 
ο κ. Δρούτσας τονίζει επίσης ότι κάθε υποψήφιο κράτος-
μέλος πρέπει να συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία 
για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Με την ευκαιρία 
αυτή ο κ. Δρούτσας επισημαίνει ότι η Ελλάδα ζήτησε στις 

διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, η οποία είναι μεταξύ των 
υποψηφίων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, να συμπεριληφθεί το 
θέμα της πυρηνικής ασφάλειας. 
Η Ελλάδα έχει ήδη ζητήσει να ελεγχτεί το επίπεδο ασφάλειας 
των αντιδραστήρων που πρόκειται να εγκατασταθούν στην 
Τουρκία, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα 
και λόγω της ανάγκης οι όροι και τα κριτήρια ασφάλειας να 
συμμορφώνονται με εκείνα που επιβλήθηκαν από την Ευρατόμ, 
τόνισε ο κ. Δρούτσας. Επιπλέον, ως μέλος του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει πληροφορίες και ελεγχους των πυρηνικών σταθμών 
στις γειτονικές χώρες, καθώς και να λάβει μέτρα να περιορίσει 
την μελλοντική χρήση πυρηνικής τεχνολογίας που η διαρκεια 
ζωης της εχει ληξει .

η ελλάδα παραμένει σταθερός αντίπαλος της πυρηνικής ενέργειας
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χώρα θα έχει κρίσιμη ανάγκη στο μέλλον, ειδικά μετά τη λήξη της 
ζωής των αντιδραστήρων του σταθμού στο Κοζλοντούι. Επι-
πλέον, η Βουλγαρία έχει ήδη επενδύσει στο σχέδιο ένα σημαντικό 
ποσό, το οποίο θα χάσει εάν δεν υλοποιηθεί το έργο. Η τιμή του 
Μπέλενε αυξάνεται λόγω των καθυστερήσεων στην κατασκευή, 
ενώ με κάθε νέα καθυστέρηση η Βουλγαρία θα χάνει 1,5 δισ. 
ευρώ ετησίως από χαμένα έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην περιφερειακή αγορά, σύμφωνα με τον ηγέτη του 
Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος κ. Σεργκέι Στανίσεφ. Εκτι-
μάται ότι το έργο είναι ασφαλες από τεχνικής άποψης, και πέρα 
από τα πυρηνικά ατυχήματα, τα οποία είναι σχετικά σπάνια, η 
πυρηνική ενέργεια είναι πολύ καθαρή και φιλική προς το περι-
βάλλον. Επιπλέον, η κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου και 
η λειτουργία του θα προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας σε μια 
λιγότερο αναπτυγμένη περιοχή της Βουλγαρίας. 

Φυσικά, το γεωπολιτικό παιχνίδι και όχι οι καθαρά οικονομι-
κοί, δημοσιονομικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι θα αποφασίσουν 
για την τύχη του Μπέλενε. Σύμφωνα με τα δεξιά κόμματα της 
αντιπολίτευσης ο πυρηνικός σταθμός δεσμεύει επικίνδυνα τη 
Βουλγαρία με τη Ρωσία και απειλεί τα βουλγαρικά εθνικά συμφέ-
ροντα, ενώ οι υποστηρικτές του έργου ισχυρίζονται ότι το εργο-
στάσιο θα κάνει τη Βουλγαρία ηγέτη στην αγορά ενέργειας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η κατανάλωση και οι τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος θα αυξάνονται. 

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από το ποια άποψη θα κυριαρχήσει, 
είναι καιρός πια για τη Βουλγαρία να λάβει οριστική απόφαση και 
είτε να ξεκινήσει, είτε να καταγγείλει το έργο, διότι η κωλυσιεργία 
κοστίζει πολλά στη χώρα τόσο από πολιτικής, όσο και από οικο-
νομικής άποψεως.    

Според застъпнците на централата тя ще произвежда 
евтин ток, от който страната ще има крайна нужда в бъдеще, 
особено след като изтече животът на реакторите на АЕЦ „Коз-
лодуй”. Освен това България вече е инвестирала значителна 
сума в проекта, която ще бъде загубена, ако той не бъде реа-
лизиран. Цената на „Белене” се увеличава поради забавеното 
строителство, а след всяко ново отлагане България ще губи 
по 1,5 млрд лв. годишно от пропуснати ползи от продажби на 
електроенергия за регионалния пазар според лидера на 
Българската социалистическа партия Сергей Станишев. Про-
ектът е оценен като технически безопасен, а като изключим 
ядрените аварии, които са сравнително редки, ядрената 
енергетика е много чиста и щадяща природата. Освен това 
строежът на централата и нейната експлоатация биха осигу-
рили много работни места в един по-слабо развитит район 
на България. 

Разбира се, геополитическата игра, а не  чисто финансо-
вите, икономическите или екологичните съображения, ще 
реши съдбата на „Белене”. Според десните опозиционни пар-
тии той обвързва опасно тясно България с Русия и застра-
шава българските национални интереси, докато застъпни-
ците на проекта твърдят, че той ще отреди на България роля 
на пазарен лидер в Югоизточна Европа, където както консу-
мацията, така и цените на ток ще растат.

Независимо кое ще натежи обаче, е крайно време Бълга-
рия да вземе окончателно решение и да стартира или пре-
крати завинаги проекта, защото протакането струва прека-
лено много на държавата - и в политически, и в чисто 
финансов план.     
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българската борса – 
надеждите се връщат

χρηματιστήριο σόφιας – 
η ελπίδα επιστρέφει

деСИСЛаВа дИМИтРОВа

След продължителен спад и сериозно изоставане 
от темповете на възстановяване на останалите 
пазари в Централна и Югоизточна Европа Бъл-
гарската фондова борса (БФБ) най-сетне излезе 
от унинието със скок на индексите и повишени 

обороти. Ще бъде ли наистина 2011 годината на възстано-
вяването на българската борса и ще се върне ли доверието 
на инвеститорите, ще се подобри ли ликвидността, кои са 
основните рискове и какви стъпки планира ръководството 
на борсата?

След изоставането - ръст
През първите четири месеца на годината основният борсов 
индекс SOFIX се повиши с 21,77% и сред 19 индекса в района 
отстъпва по ръст единствено на основния борсов индикатор 
в Босна и Херцеговина BIRS и то с минимална разлика. За пър-
вите четири месеца на 2011 г. сделките нарастват с 38% на 
годишна база до 48 211, а оборотът се покачва с 2% до 171,970 
млн. лв.

Повишението идва, след като през 2010 г. опасенията, че 
сбогуването на българската борса с кризата ще продължи 
по-дълго, отколкото на световните пазари, се оправдаха и 
всички борсови измерители регистрираха спадове. SOFIX 
отчете намаление от 15,19% до 362,35 пункта, BG40 загуби 
2,10% от стойността си и завърши на 114,7 пункта, BGTR30 
регистрира спад от 9,36%, а BGREIT – намаление от 9,71%. 
След драматичната 2008 г., когато се срина със 79,71%, през 
2009 г. SOFIX все пак успя да отлепи от дъното и да финишира 
с ръст от 19,13%. Изоставането от световните пазари обаче 
беше видимо и основните причини за него бяха неубедител-
ните макроикономически данни, ниската ликвидност и сла-

νΤεσισλαβα νΤιμιΤροβα

Μετά από μακρά περίοδο ύφεσης και σοβαρής επιβράδυνσης των 
ρυθμών ανάκαμψης συγκριτικά με τις υπόλοιπες αγορές της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το Χρηματιστήριο της Σόφιας 
(BSE) ξεπέρασε τελικά τη μελαγχολία με άλμα των δεικτών και 
αύξηση του κύκλου εργασιών. Το  2011 θα είναι πραγματικά έτος 
ανάκαμψης του Χρηματιστηρίου Σόφιας; Θα αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των επενδυτών; Θα βελτιωθεί η ρευστότητα; Ποιοι 
είναι οι βασικοί κίνδυνοι και ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει η διοί-
κηση του χρηματιστηρίου;

Άνοδος μετά την ύφεση
Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, ο βασικός δεί-

κτης τιμών SOFIX αυξήθηκε κατά 21,77% και μεταξύ των 19 δει-
κτών στην περιοχή μόνο ο βασικός δείκτης τιμών στη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη BIRS ήταν υψηλότερος και μάλιστα με ελάχιστη δια-
φορά. Για το πρώτο τετράμηνο του 2011 οι συναλλαγές αυξήθηκαν 
κατά 38% σε ετήσια βάση σε 48.211, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξή-
θηκε κατά 2% σε 171,970 εκατ. λέβα.

Η άνοδος ήλθε τη στιγμή κατά την οποία είχε προηγηθεί η επι-
βεβαίωση των φόβων που διατυπώθηκαν το 2010 και σύμφωνα 
με τους οποίους το Χρηματιστήριο της Σόφιας θα συνέχιζε να λει-
τουργεί σε συνθήκες κρίσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ 
ότι οι παγκόσμιες αγορές και πράγματι όλοι οι χρηματιστηριακοί 
δείκτες είχα καταγράψει σημαντικές απώλειες. Ο δείκτης SOFIX 
υποχώρησε στις 362,35 μονάδες ή κατά 15,19%, ο BG40 έχασε το 
2,10% της αξίας του και έκλεισε στις 114,7 μονάδες, ο BGTR30 μει-
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бият интерес от страна на чуждестранните инвеститори.
Именно поради изоставането и по-големия потенциал за 

растеж обаче се очаква българската борса да привлече меж-
дународни инвеститори, за които по-малката възвращаемост 
в чужбина вече не е достатъчна. Макроикономическите 
данни също показват недвусмислено, че българската иконо-
мика се съвзема. През последното тримесечие на 2010 г. ико-
номическият растеж достигна 3,1%, като за него допринесоха 
и външното, и вътрешното търсене. БВП нарасна с 0,2% за 
цялата година. През януари текущата сметка отново премина 
на положителна територия, реализирайки излишък от 155,5 
млн евро. С основен принос за подобрението отново беше 
търговското салдо. Ползваният като изпреварващ показател 
за състоянието на икономиката индекс на промишленото 
производство също продължава да расте, като  в основата на 
благоприятната динамика е възстановяването на преработ-
ващата промишленост.  

Стабилен ли е растежът
Според финансовите посредници отговорът е положителен 
и ръстът ще продължи и през следващото тримесечие.

Според последните прогнози, публикувани на сайта на 
Министерство на финансите, те очакват повишение и при 
трите основни индекса. Оптимизмът на финансовите посре-
дници спрямо предходното тримесечие обаче слабо се 
понижава. Почти еднакви са очакванията на финансовите 
посредници спрямо SOFIX и BG 40, като 53,1% от посредни-
ците очакват ръст на индекса на сините чипове, а 54,8%  - на 
широкия индекс. Силно нарастване на индексите очакват 
6,4%. Около 30% от анкетираните очакват двата водещи 
индекса на БФБ да останат непроменени през второто три-
месечие на 2011 г. Подобни са и очакванията за BGREIT, за 
който 52,6% от анкетираните финансови посредници очак-

ώθηκε κατά 9,36% και ο BGREIT σημείωσε μείωση της τάξης του 
9,71%. Μετά το δραματικό 2008, όταν ο SOFIX κατέρρευσε κατά 
79,71%, το 2009 ο βασικός δείκτης τιμών κατάφερε τελικά να βγει 
από το τέλμα και να κλείσει με αύξηση 19,13%.

Ωστόσο, η καθυστέρηση έναντι των παγκόσμιων αγορών ήταν 
ορατή κι αυτό οφειλόταν βασικά στα μη πειστικά μακροοικονο-
μικά στοιχεία, στη χαμηλή ρευστότητα και στο χαμηλό ενδιαφέρον 
από ξένους επενδυτές.

Αυτή ακριβώς η επιβράδυνση και η μεγαλύτερη δυνατότητα 
ανάπτυξης, αναμένεται ότι θα προσελκύσουν τους διεθνείς επεν-
δυτές, για τους οποίους οι χαμηλότερες αποδόσεις στο εξωτερικό 
δεν επαρκούν πια. Τα μακροοικονομικά στοιχεία επίσης καταδει-
κνύουν με τρόπο κατηγορηματικό την ανάκαμψη της βουλγαρι-
κής οικονομίας. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 η οικονομική 
ανάπτυξη έφθασε το 3,1% και σ’ αυτό συνέβαλαν η εξωτερική και 
εγχώρια ζήτηση. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% για ολόκληρο το 
έτος. Τον Ιανουάριο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κινήθηκε 
σε θετικό έδαφος, παρουσιάζοντας πλεόνασμα ύψους 155,5 εκατ. 
ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο συνέβαλε και πάλι σημαντικά στη βελ-
τίωση των δεικτών. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής που απο-
τελεί προάγγελο της κατάστασης της οικονομίας εξακολουθεί να 
έχει ανοδική πορεία και στη βάση αυτής της θετικής δυναμικής 
βρίσκεται η ανάκαμψη της μεταποιητικής βιομηχανίας. 

είναι σταθερή η οικονομική ανάπτυξη;
Σύμφωνα με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, ναι, η 
ανάπτυξη θα συνεχιστεί και κατά το επόμενο τρίμηνο. Σύμφωνα 
με τις τελευταίες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό 
τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται αύξηση και στους 
τρεις βασικούς δείκτες. Η αισιοδοξία των χρηματοπιστωτικών δια-
μεσολαβητών όμως μειώνεται ελαφρά σε σχέση με το προηγού-
μενο τρίμηνο. Σχεδόν ίδιες είναι οι προσδοκίες των χρηματοπι-
στωτικών διαμεσολαβητών για τους δείκτες SOFIX και BG 40 - το 
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ват да нарасне, а 35,5% са на мнение, че ще остане непроме-
нен. Най-оптимистично настроени за повишаване на всички 
индекси традиционно са инвестиционните посредници, като 
62,7% от тях очакват SOFIX и BG40 да нараснат през първото 
тримесечие, а 18,2% очакват ръстът да е значителен. Един-
ствено при банките прeобладава очакването SOFIX и BG40 да 
останат непромени, като на това мнение са 54,5% от анкети-
раните банки, останалите 45,5% залагат на ръст на водещите 
два индекса. Банките гледат по-оптимистично на BGREIT, като 
54,5% очакват той да нарасне през второто тримесечие.

Очакванията за растеж  се потвърждават и от Александър 
Николов, заместник-председател на съвета на директорите 
на „Карол Капитал Мениджмънт” и портфейлен мениджър на 
фонда „Адванс Източна Европа”.

„До този момент поне пазарите от Източна Европа 
потвърждават нашите очаквания да бъдат най-силно пред-
ставящият се регион в света, освен това те са и много по-ста-
билни в момента, с много по-слаба волатилност спрямо раз-
витите пазари, което ни дава основание да очакваме, че и 
през следващите месеци, дори да имаме още по-продължи-
телна консолидация или корекция на глобалните пазари, 
пазарите от Източна Европа ще бъдат по-силни, по-стабилни 
и с по-добро представяне от останалите пазари. И отново 
запазваме и нашите очаквания от началото на годината, че 
2011 ще бъде годината на по-малките, по-неликвидните 
пазари от региона като България, Сърбия, Македония, Босна”, 
казва Николов.

През 2011 г. ще се наблюдава бавно завръщане на инди-
видуалните инвеститори на българската борса, показват ана-
лизите на финансовия холдинг „Елана”. Доверието на инвес-
титорите в българските публични компании ще расте, а 
финансовите резултати на самите компании ще се подобря-
ват. Прогнозата на експертите на „Елана” е БФБ да завърши 
годината с 25% ръст, разбира се, ако не настъпят промени в 
пазарната ситуация вследствие от политически фактори. 
Според „Елана” българските инвеститори ще имат водеща 
роля през годината, като те ще насочат капиталите си към 
акциите на банки и към компании с малка пазарна капитали-
зация и атрактивни коефициенти за оценка. 

Как да избягаме от слабата ликвидност
Ниската ликвидност винаги е била големият проблем на бъл-

53,1% των διαμεσολαβητών αναμένουν αύξηση του δείκτη των 
blue chip, ενώ το 54,8% αναμένουν αύξηση του ευρύτερου δείκτη. 
Ισχυρή αύξηση των δεικτών αναμένεται το 6,4%. 

Περίπου το 30% των ερωτηθέντων αναμένουν οι δύο βασικοί 
δείκτες στο Χρηματιστήριο της Σόφιας να παραμείνουν αμετά-
βλητοι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Παρόμοιες είναι και οι 
προσδοκίες για το δείκτη BGREIT, για τον οποίο το 52,6% των ερω-
τηθέντων αναμένουν να σημειώσει αύξηση, ενώ το 35,5% πιστεύ-
ουν ότι θα παραμείνει αμετάβλητος. 

Οι πιο αισιόδοξοι για την αύξηση όλων των δεικτών είναι παρα-
δοσιακά οι επενδυτικοί διαμεσολαβητές, καθώς το 62,7% αυτών 
περιμένουν ότι ο SOFIX και ο BG40 θα αυξηθούν κατά το πρώτο 
τρίμηνο, ενώ το 18,2% αναμένουν η αύξηση να είναι σημαντική. 

Μόνο στον τραπεζικό χώρο επικρατεί η άποψη  ότι ο SOFIX και 
ο BG40 θα παραμείνουν αμετάβλητοι (σύμφωνα με το 54,5% των 
ερωτηθέντων), ενώ το υπόλοιπο των τραπεζών 45,5% πιστεύουν 
ότι οι δύο βασικοί δείκτες θα αυξηθούν. Οι τράπεζες είναι πιο αισι-
όδοξες για τον BGREIT, καθώς το 54,5% αναμένει αύξηση κατά το 
δεύτερο τρίμηνο.

Οι προσδοκίες για άνοδο επιβεβαιώνονται και από τον κ. Αλέ-
ξανδαρ Νικόλοφ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Karoll Capital Management και διαχειριστή του χαρτοφυλακίου 
του ταμείου Advance - Ανατολική Ευρώπη. 

«Μέχρι στιγμής οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης τουλάχι-
στον επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας να είναι η ισχυρότερη 
περιοχή στον κόσμο. Επιπλέον αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο στα-
θερές, με πολύ μικρότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις ανε-
πτυγμένες αγορές, γεγονός που μας κάνει να ελπίζουμε ότι και 
κατά τους επόμενους μήνες οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης θα 
είναι πιο δυνατές, πιο σταθερές και με καλύτερες αποδόσεις από 
τις άλλες αγορές, ακόμη και στην περίπτωση που θα υπάρξει πιο 
παρατεταμένη περίοδος εξυγίανσης ή διορθωτικών κινήσεων στις 
διεθνείς αγορές. Και πάλι διατηρούμε τις προσδοκίες μας των 
αρχών του έτους, ότι το 2011 θα είναι το έτος των μικρότερων αγο-
ρών με χαμηλότερη ρευστότητα, όπως είναι οι αγορές της Βουλγα-
ρίας, της Σερβίας, της ΠΓΔΜ και της Βοσνίας», ανέφερε ο κ. Νικό-
λοφ.

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις του οικονομικού Holding 
Elana, κατά το 2011 θα παρατηρηθεί αργή επιστροφή των μεμο-
νωμένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο της Σόφιας. Η εμπιστο-
σύνη των επενδυτών στις βουλγαρικές δημόσιες επιχειρήσεις θα 
αυξηθεί και θα βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα των επι-
χειρήσεων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων 
του Holding Elana, το Χρηματιστήριο της Σόφιας στα τέλη του 
έτους θα σημειώσει αύξηση 25%, σε περίπτωση βέβαια που δεν 
αλλάξει η κατάσταση της αγοράς εξαιτίας πολιτικών παραγόντων. 
Σύμφωνα με το Holding Elana, οι Βούλγαροι επενδυτές θα έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια του έτους, κατευθύνοντας 
τα κεφάλαιά τους στις μετοχές των τραπεζών και στις εταιρίες με 
μικρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς και με ελκυστικούς παράγο-
ντες αξιολόγησης,.

Αντιμετώπιση της χαμηλής ρευστότητας
Η χαμηλή ρευστότητα ήταν πάντα το μεγάλο πρόβλημα του Χρη-
ματιστηρίου της Σόφιας. Εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης του 2008 
οι ξένοι επενδυτές αποχώρησαν από τη βουλγαρική αγορά κεφα-
λαίου, η δραστηριότητα των θεσμικών επενδυτών και των επενδυ-
τικών διαμεσολαβητών πάγωσε και οι περισσότερες προγραμμα-
τισμένες δημόσιες εγγραφές αναβλήθηκαν. Συνέπεια αυτού ήταν 
η μείωση του κύκλο εργασιών στο χρηματιστήριο σχεδόν κατά 
70% σε 2,90 δισ. λέβα. Το επόμενο έτος η ρευστότητα παρέμεινε 

Снимка: Асен Тонев
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гарската борса. В разгара на глобалната криза през 2008 г. 
чуждестранните инвеститори се изтеглиха от българския 
капиталов пазар, активността на институционалните инвес-
титори и инвестиционните посредници замря и повечето 
планирани първични публични предлагания бяха отложени. 
Като резултат оборотът на борсата се сви с почти 70% до 2,90 
млрд лв. През следващата година ликвидността остана 
изключително ниска, като оборотът на борсата беше 1,55 
млрд лв., с около 47% по-нисък, отколкото през 2008 г. 2010 
беше поредната година на ниска ликвидност в резултат на 
продължаващата икономическа криза в страната, като 
общият реализиран оборот на регулиран пазар се сви с 
около 21%.

Според Камен Колчев, председател на съвета на директо-
рите на „Елана”, сега ниската ликвидност се дължи на това, че 
чуждите инвеститори са избягали, тъй като българският 
пазар е станал прекалено малък за големите играчи. По 
думите му глобалната финансово-икономическа криза е 
довела до свиване на самите играчи. Освен ниската ликвид-
ност, липсата на качествени книжа също представлява 
изключително остър проблем на родния фондов пазар. Спо-
ред Колчев вариантите пред българската борса са два: или 
вървейки със сегашните темпове бавно и полека да се отлепи 
и да се върне на разумни нива, или пазарът рязко да се отлепи 
от дъното след наличието на няколко качествени IPO-та. Това, 
по неговите думи, може да се случи, като държавата може да 
изиграе положителна роля, с няколко добри листвания би 
могла да изстреля пазара на съвсем други нива на ликвид-
ност, а след това ще дойде и ръстът на индексите.

Амбициите на бФб
Новото ръководство на фондовата борса в София наскоро 
също обяви амбициите си  да привлече повече чуждестранни 
инвеститори като възможност за превръщането й в бизнес 
лицето на страната ни в Европа и региона. Водещо направле-
ние в дейността на борсата през 2011 г. ще бъдат осигуряване 
на възможност за листване на пакети от атрактивни дър-
жавни дружества на „БФБ - София”, заяви Асен Ягодин, пред-
седател на съвета на директорите на БФБ, при представянето 
на стратегическите приоритети тази година.

Очакванията са първото такова дружество да е „Е.ОН Бъл-
гария”, където държавата притежава 33% след приватизаци-
ята на електроразпределителни дружества през 2004.

В началото на април Агенцията за приватизация и след-
приватизационен контрол (АПСК) обяви конкурс за избор на 
инвестиционен посредник за продажбата на 33% от „Е. ОН 
България Продажби” АД и 33% от „Е.ОН България Мрежи” АД. 
Двата пакета ще се продават чрез публично предлагане на 
„БФБ - София”, а акциите ще се листват на „Приватизационен 
пазар” на „БФБ - София”.

Прогнозата на експертите 
на „елана” е БФБ да завърши 

годината с 25% ръст

εξαιρετικά χαμηλή, ενώ ο κύκλος εργασιών ήταν 1, 55 δισ. λέβα, 
κατά 47% περίπου χαμηλότερος σε σχέση με το 2008. Το 2010 
ήταν άλλο ένα έτος χαμηλής ρευστότητας, ως συνέπεια της συνε-
χιζόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα, με το συνολικό κύκλο 
εργασιών στην ρυθμιζόμενη αγορά να συρρικνώνεται κατά 21% 
περίπου.

Σύμφωνα με τον κ. Κάμεν Κόλτσεφ, Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Elana, η χαμηλή ρευστότητα σήμερα οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές έχουν φύγει, αφού η βουλγα-
ρική αγορά είναι εξαιρετικά μικρή για τους μεγάλους παίκτες. Σύμ-
φωνα πάντα με τον ίδιο, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικο-
νομική κρίση έχει συρρικνώσει τους ίδιους τους παίκτες. Εκτός από 
τη χαμηλή ρευστότητα, η έλλειψη ποιοτικών αξιών αποτελεί επί-
σης εξαιρετικά έντονο πρόβλημα για τη βουλγαρική κεφαλαια-
γορά. Ο κ. Κόλτσεβ εκτιμά ότι η βουλγαρική αγορά έχει δύο δυνα-
τότητες: είτε συνεχίζοντας με τους σημερινούς ρυθμούς, να βγει 
αργά από το πρόβλημα και να επιστρέψει σε λογικά επίπεδα, είτε η 
αγορά να βγει απότομα από το βυθό μέσω μερικών ποιοτικών 
αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO). Αυτό – πιστεύει -μπορεί να 
συμβεί, και το κράτος μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο, βελτι-
ώνοντας τη ρευστότητα της αγοράς με μερικές καλές εισαγωγές 
που θα σημαίνουν κι εκτίναξη της αγοράς, κατά συνέπεια και 
αύξηση των δεικτών.

οι φιλοδοξίες του χρηματιστηρίου της σόφιας
Η νέα διοίκηση του Χρηματιστηρίου της Σόφιας ανακοίνωσε πρό-
σφατα τις φιλόδοξες προθέσεις της για προσέλκυση περισσότε-
ρων ξένων επενδυτών, έτσι ώστε να γίνει αυτό το επιχειρηματικό 
πρόσωπο της Βουλγαρίας στην Ευρώπη και την περιοχή. Η κύρια 
κατεύθυνση της δραστηριότητας του χρηματιστηρίου το 2011 θα 
είναι η εισαγωγή πακέτων ελκυστικών κρατικών εταιρειών, δήλωσε 
ο κ. Άσεν Γιαγκόντιν, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
BSE κατά την παρουσίαση των στρατηγικών προτεραιοτήτων για 
το τρέχον έτος.

Οι προσδοκίες είναι η πρώτη εταιρία να είναι η E.ON Bulgaria, 
στην οποία το κράτος κατέχει το 33% των μετοχών μετά την ιδιωτι-
κοποίηση των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας το 2004.

Στις αρχές Απριλίου, ο Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων και Ελέγ-
χου μετά την Ιδιωτικοποίηση προκήρυξε διαγωνισμό για την επι-
λογή επενδυτικού διαμεσολαβητή για την πώληση του 33% της E.
ON Bulgaria Sales AD και του 33% της E.ON Bulgaria Grid AD. Και τα 
δύο πακέτα μετοχών θα πωληθούν μέσω δημόσιας προσφοράς 
στο Χρηματιστήριο της Σόφιας, και οι μετοχές θα εισαχθούν στην 
«Αγορά ιδιωτικοποίησης» του χρηματιστηρίου.

Στις αρχές Μαΐου, ο Οργανισμός αποφάσισε να 
ιδιωτικοποιήσει και δύο πακέτα μετοχών που αντιπροσωπεύουν 
το 33% των μετοχών της CEZ Razpredelenie Bulgaria και το 33% 
των μετοχών της CEZ Electro Bulgaria AD, επίσης, μέσω της 
δημόσιας προσφοράς των μετοχών, καθώς και ακόμα δύο 
πακέτα μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 33% του κεφαλαίου 
της EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie AD και το 33% του 
κεφαλαίου της EVN Bulgaria Elektrosnabdiavane AD.

XI.2010

XII.2010
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III.2011

IV.2011 4.12
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ПазаРНа каПИтаЛИзацИя (В МЛН. ЛВ.)
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В началото на май агенцията реши да приватизира и два 
пакета акции, представляващи 33% от капитала на “ЧЕЗ Раз-
пределение България” и 33% от капитала на “ЧЕЗ Електро 
България” АД, чрез публично предлагане на борсата, както и 
още два, представляващи 33% от капитала на “ЕВН България 
Електроразпределение” АД и 33% от “ЕВН България Електро-
снабдяване” АД.

Според Васил Големански, изпълнителен директор на 
„БФБ - София”, освен акции на електроразпределителните 
дружества, държавата може да предложи и дяловете си в 
други компании.

Един от вариантите за приватизацията на компаниите от 
групата на „Булгартабак Холдинг” също беше да стане през 
борсата. В края на април обаче АПСК обяви, че е избрала тя 
да стане чрез конкурс.

Усилията на ръководството на борсата ще бъдат насочени 
и към привличането на нови емитенти и подобряване на 
комуникацията с институциите и участниците на пазара. 
„Осъзнаваме, че привличането на нови емитенти не трябва 
да е само по линия на „БФБ – София”, но и по линия на нейните 
членове, но и на държавата”, каза Ягодин. По отношение на 
привличането на нови емитенти е реализиран мащабен про-
ект, включващ анализ на документацията и финансовите 
отчети на над 1 000 непублични дружества, на част от които 
са изготвени дружествени профили с цел срещи и разговори 
с ръководствата им за привличането на тези компании на 
борсата, обясни той. „Разгледахме 1 000 дружества, от тях 
селектирахме 20 и в момента им представяме ползите от 
листването. Учредена бе награда за компания с голям принос 
към пазара”, допълни той.

Друг акцент от работата на ръководството на борсата ще 
бъде по проект за отделяне на слабо ликвидните компании в 
отделен пазар, опериращ в рамките на съществуващия 
лиценз. Слабо ликвидните компании и сега са отделени на 
неофициалния сегмент Б, като идеята е не да бъдат делист-
нати, а да бъдат логически отделени от ликвидните компа-
нии, но да продължат да си се търгуват, уточни изпълнител-
ният директор на „БФБ – София” Иван Такев. Идеята е 
информацията за неликвидните дружества да бъде разпрос-
транявана отделно, а също да бъде обособен отделен сайт, 
обясни той. Така ще се изпълнят и двете цели - тези друже-
ства да си останат публични и търгувани на регулиран пазар, 
но да не се смесват с ликвидните. 

Като успех през изминалата година борсата отчита прео-
бразуванато си в публично дружество и регистрацията на 
нейни акции за търговия на неофициалния пазар на акции 
сегмент „А”.

Продава се бФб 
Работи се и по привличането на стратегически инвеститор в 
„БФБ - София”. Вече са извършени първите стъпки, а именно 
държавата вече има над 50%, дружеството е публично. След-
ващата стъпка е листване на държавни дружества, а оттам 
атрактивността на БФБ да се повиши, каза Ягодин. Той отказа 
да посочи конкретни имена, тъй като, по думите му, ако 
изобщо има някакви преговори или заявен интерес, разго-
вори ще се водят с Министерството на финансите, което е 
собственик на контролния пакет от борсата. 

Надяваме се до края на тази година да имаме стратегиче-
ски инвеститор в „БФБ – София”, каза Големански.

Сред другите мерки, които борсата планира, са подпома-

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλ Γκολεμάνσκι, Διευθύντα Σύμβουλο 
του BSE, εκτός από τις μετοχές του σε εταιρείες ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, το κράτος μπορεί να προτείνει και τις μετοχές του σε άλλες 
εταιρείες.

Μία από τις προτάσεις για ιδιωτικοποίηση των εταιρειών του 
ομίλου της Bulgartabac Holding ήταν αυτό να γίνει επίσης μέσω 
του χρηματιστηρίου. Στα τέλη Απριλίου, ωστόσο ο Οργανισμός 
Ιδιωτικοποιήσεων ανακοίνωσε ότι επέλεξε την προκήρυξη διαγω-
νισμού.

Οι προσπάθειες της Διοίκησης του BSE θα στραφούν στην 
προσέλκυση νέων εκδοτών και στη βελτίωση της επικοινωνίας με 
τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της αγοράς. «Αντιλαμβανόμα-
στε ότι η προσέλκυση νέων εκδοτών δεν πρέπει να γίνεται μόνο 
μέσω του Χρηματιστηρίου της Σόφιας, αλλά και μέσω των μελών 
του, και μέσω του κράτους», δήλωσε ο κ. Γιαγκόντιν. Για την προ-
σέλκυση νέων εκδοτών πραγματοποιήθηκε έργο μεγάλης κλίμα-
κας που περιλαμβάνει την ανάλυση των εγγράφων και των οικονο-
μικών καταστάσεων άνω των 1.000 μη δημοσίων επιχειρήσεων, σε 
τμήμα των οποίων δημιουργήθηκαν εταιρικά προφίλ προκειμέ-
νου να γίνουν στη συνέχεια συναντήσεις και συζητήσεις με τις 
διοικήσεις τους με στόχο την προσέλκυσή τους στο χρηματιστή-
ριο, εξήγησε ο κ. Γιαγκόντιν.

«Εξετάσαμε 1000 εταιρείες, επιλέξαμε 20 από αυτές και τώρα 
τους παρουσιάζουμε τα οφέλη της εισαγωγής του στο χρηματι-
στήριο. Θεσμοθετήθηκε και βραβείο για την εταιρεία με τη μεγα-
λύτερη συνεισφορά στην αγορά», πρόσθεσε ο κ. Άσεν Γιαγκόντιν.

Η νέα Διοίκηση του BSE θα προχωρήσει στο διαχωρισμό των 
εταιρειών χαμηλής ρευστότητας σε μια χωριστή αγορά που θα 
λειτουργεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης άδειας. Οι εταιρείες χαμη-
λής ρευστότητας βρίσκονται και σήμερα στην ανεπίσημη αγορά 
«Β», ενώ ο σκοπός δεν είναι να διαγραφούν οι μετοχές των εται-
ριών, αλλά να διαχωριστούν λογικά από τις εταιρείες που παρουσι-
άζουν ρευστότητα και να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης, διευκρίνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του BSE, 
κ. Ιβάν Τάκεφ. 

Снимка: Георги Кожухаров
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гане работата на Централния депозитар за подобряването на 
клиринговите дейности на национално ниво, както и осигу-
ряването на възможности за трансграничен клиринг и сетъл-
мент.

Българският фондов пазар съвсем не е единственият в 
района, който страда от малките си размери. Сходни са проб-
лемите и на борсите на бившите югославски републики и те 
неслучайно отдавна търсят форми на по-тясна интеграция 
помежду си и с по-големи пазари. В края на 2010 БФБ и „Белг-
радската фондова борса” (БЕЛЕКС) подписаха меморандум 
за сътрудничество в областта на обмена на борсова инфор-
мация, с който двете започнаха да предоставят в края на 
борсовите си сесии данни за дневната търговия. Те ще са 
достъпни за всички пазарни участници чрез уебсайтовете на 
двете борси. БЕЛЕКС е втората борса от Югоизточна Европа 
след македонската, присъединила се към инициативата на 
БФБ за обмен на борсови данни в региона. Очаква се да се 
присъединят Хърватия и Румъния. По време на символич-
ния старт на търговията с акции на БФБ в началото на годи-
ната финансовият министър Симеон Дянков заяви, че и тази 
година ще продължат да изпълняват стъпките, заложени в 
плана на българската борса, които да я превърнат в региона-
лен водач. По неговите думи, когато те бъдат изпълнени, 
капиталовият пазар в София ще е много по-голям и ще може 
да привлича компании от целия регион да се листват тук. 
Освен това подобно разрастване е и възможност за БФБ да 
се превърне във фактор в процесите на регионална консо-
лидация.

Поставените цели изглеждат разумни и постижими. 
Остава да видим дали наистина ще бъдат направени реални 
стъпки, които да излекуват българската фондова борса от 
синдрома на малкия пазар. Разбира се, ще е нужна и полити-
ческа воля в лицето на държавата, най-малкото защото след 
последните промени в собствеността на борсовия оператор, 
именно държавата е най-големият акционер в него.    

Οι πληροφορίες για τις εταιρείες που δεν παρουσιάζουν ρευ-
στότητα θα διανέμονται χωριστά και θα έχουν μια ξεχωριστή 
ειδική ιστοσελίδα. Έτσι θα ικανοποιηθούν και οι δύο στόχοι - οι 
εταιρείες αυτές θα παραμείνουν δημόσιες και θα συνεχίσουν να 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια οργανωμένη 
αγορά, αλλά δεν θα αναμειγνύονται με τις εταιρείες που παρουσι-
άζουν ρευστότητα.  Το χρηματιστήριο θεωρεί ως επιτυχία κατά το 
περασμένο έτος τη μετατροπή του σε δημόσια επιχείρηση και την 
εισαγωγή των μετοχών του προς διαπραγμάτευση στην ανεπί-
σημη αγορά μετοχών, στο τμήμα «Α».

πωλείται το χρηματιστήριο της σόφιας
Παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες  προσέλκυσης στρατηγι-
κού επενδυτή στο Χρηματιστήριο της Σόφιας. Τα πρώτα βήματα 
έχουν γίνει, δηλαδή το κράτος κατέχει ήδη περισσότερο από 50% 
και η εταιρεία είναι δημόσια. Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή 
δημόσιων επιχειρήσεων, οπότε και θα αυξηθεί η ελκυστικότητα 
του BSE, διευκρίνισε ο κ. Γιαγκόντιν. 

Αρνήθηκε ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα, 
επειδή, όπως ο ίδιος αναφέρει, αν γίνονται οι οιεσδήποτε συζητή-
σεις ή έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, οι συνομιλίες θα διεξάγονται με 
το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι ιδιοκτήτης του πακέτου 
ελέγχου στο χρηματιστήριο. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους θα έχουμε ένα στρατηγικό επενδυτή στο Χρημα-
τιστήριο της Σόφιας», πρόσθεσε ο κ. Γκολεμάνσκι.

Ανάμεσα στα άλλα μέτρα, το χρηματιστήριο σχεδιάζει επίσης 
να στηρίξει το έργο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με στόχο τη 
βελτίωση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης σε εθνικό επίπεδο 
και την εξασφάλιση δυνατοτήτων διασυνοριακής εκκαθάρισης 
και διακανονισμού.

Η βουλγαρική αγορά μετοχών δεν είναι η μόνη στην περιοχή 
που πλήττεται εξαιτίας των μικρών μεγεθών της. Παρόμοια προ-
βλήματα έχουν και τα χρηματιστήρια των πρώην γιουγκοσλαβι-
κών δημοκρατιών και δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και καιρό αναζητούν 
μορφές στενότερης ενοποίησης μεταξύ τους, καθώς και με τις 
μεγαλύτερες αγορές. Στα τέλη του 2010, το Χρηματιστήριο της 
Σόφιας και το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου (BELEX) υπέγραψαν 
μνημόνιο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών. Βάσει 
του μνημονίου αυτού τα δύο χρηματιστήρια άρχισαν να προσφέ-
ρουν στοιχεία για τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών στο τέλος των 
περιόδων συναλλάγματος. Τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα σε όλους 
τους συμμετέχοντες στην αγορά μέσω των δικτυακών τόπων των 
δύο χρηματιστηρίων. Το BELEX είναι το δεύτερο χρηματιστήριο 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά το Χρηματιστήριο της ΠΓΔΜ 
που εντάχθηκε στην πρωτοβουλία του BSE για ανταλλαγή δεδομέ-
νων στην περιοχή. Αναμένεται να ενταχθούν στην πρωτοβουλία η 
Κροατία και η Ρουμανία. Κατά τη συμβολική έναρξη της διαπραγ-
μάτευσης μετοχών στο BSE, στις αρχές του έτους, ο Υπουργός 
Οικονομικών, Συμεών Ντιάνκοφ ,δήλωσε ότι και φέτος θα συνεχι-
σθεί η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο του 
BSE προκειμένου να αναδειχθεί σε περιφερειακό ηγέτη. Σύμφωνα 
με τον Υπουργό, όταν εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, η κεφαλαια-
γορά στη Σόφια θα είναι πολύ μεγαλύτερη και θα είναι σε θέση να 
προσελκύσει εταιρείες από την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, μια 
τέτοια επέκταση προσφέρει τη δυνατότητα στο BSE ανάδειξής του 
σε παράγοντα κατά τις διαδικασίες περιφερειακής ενοποίησης.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί φαίνονται λογικοί και εφικτοί. Μένει 
να δούμε αν όντως θα γίνουν πραγματικά βήματα προκειμένου να 
ξεπεράσει το BSE το σύνδρομο της μικρής αγοράς. Φυσικά, θα 
χρειαστεί και πολιτική βούληση, γιατί μετά τις πρόσφατες αλλαγές 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του χρηματιστηρίου, το κράτος είναι ο 
μεγαλύτερος μέτοχος σε αυτό.    
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Макроикономика
бюджетният дефицит намаля до 741,9 млн  �
лева през първото тримесечие на 2011 г.

Консолидираният бюджетен дефицит на България намаля до 
741,9 млн лв. в първото тримесечие на 2011 г. спрямо 1,669 
млрд лв. година по-рано, съобщи финансовото министер-
ство. Приходите са нараснали с 6,9% до 358,3 млн лв., а разхо-
дите са намалели с 8,7% до 568,8 млн лв. Страната приключи 
2010 г. с дефицит от 2,8 млрд лв., който е 3,9% от брутния 
вътрешен продукт.

индустриалното производство бележи  �
1,4% месечен спад през февруари

Индустриалното производство в България отбеляза спад от 
1,4% през февруари спрямо март, показаха данни на Нацио-
налния статистически институт. Месец по-рано производ-
ството отчете 2,4% ръст. Най-голям спад през февруари отбе-
лязва добивната промишленост - 13% спрямо януари, 
преработващата промишленост се е свила с 5,7%, а секторът 
на производство и разпределение на електричество, топло-
енергия и газ е регистрирал увеличение от 8,1%. На годишна 
база индустриалното производство е нараснало с 15,2%.

инфлацията достигна 4,6% през март �
Хармонизираният индекс на потребителските цени през март 
бележи ръст от 4,6% на годишна база и отбелязва 0,4% ръст 
спрямо февруари, съобщи Националният статистически 
институт (НСИ). Средногодишната инфлация за периода април 
2010-март 2011 г. спрямо периода април 2009-март 2010 г. е 
3,5%. Хранителните продукти и безалкохолните напитки са 
поскъпнали с 1,4% за месец, транспортът – с 1,6%, а развлече-
нията – с 1,1%. Нехармонизираният индекс на потребител-
ските цени за март спрямо февруари отбелязва ръст от 0,6%, а 
спрямо март 2010 г. нараства с 5,6%.

българия планира 3,6-4,4% годишен  �
ръст на бвП през 2012-2014 г.

Българското правителство очаква годишен ръст от 3,6-4,4% 
на брутния вътрешен продукт за периода 2012-2014 г. До 2014 

Μακροοικονομικά 
το έλλειμμα του προϋπολογι- �

σμού μειώθηκε σε 741,9 εκατ. 
λέβα το πρώτο τρίμηνο του 2011 

Το ενοποιημένο δημοσιονομικό έλλειμμα της 
Βουλγαρίας μειώθηκε σε 741,9 εκατ. λέβα το πρώτο 
τρίμηνο του 2011 σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, 

όταν ήταν 1,669 εκατ. λέβα, ανακοίνωσε το υπουργείο 
Οικονομικών. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,9% σε 358,3 εκατ. 
λέβα, ενώ τα έξοδα μειώθηκαν κατά 8,7% σε 568,8 εκατ. 
λέβα. Στο 3,9% του ΑΕΠ ή 2,8 δισ. λέβα έκλεισε το έλλειμμα 
της Βουλγαρίας για το 2010.

η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε   �
1,4% μηνιαία πτώση το φεβρουάριο 

Η βιομηχανική παραγωγή στη Βουλγαρία μειώθηκε κατά 
1,4% το Φεβρουάριο σε σύγκριση με το Μάρτιο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας. 
Έναν μήνα νωρίτερα η παραγωγή σημείωσε αύξηση 2,4%. Η 
Την μεγαλύτερη μείωση το Φεβρουάριο σημείωσε η βιομη-
χανία εξόρυξης μεταλλευμάτων - 13% σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο, η μεταποιητική βιομηχανία μειώθηκε κατά 5,7%, 
και ο τομέας παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
θερμικής ενέργειας και φυσικού αερίου σημείωσε αύξηση της 
τάξεως του 8,1%. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 
15,2% σε ετήσια βάση.

ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,6%   �
το μάρτιο 

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε 
άνοδο 4,6% το Μάρτιο σε ετήσια βάση και 0,4% σε μηνιαία 
βάση, ανακοίνωσε το Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας. 
Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός για την περίοδο Απρίλιος 2010 
- Μάρτιος 2011 σε σύγκριση με την περίοδο Απρίλιος 2009 - 
Μάρτιος 2010 ανήλθε σε 3,5%. Τα τρόφιμα και τα αναψυκτικά 
αυξήθηκαν κατά 1,4% σε μηνιαία βάση, οι μεταφορές - κατά 
1,6%, και τα έξοδα ψυχαγωγίας αυξήθηκαν κατά 1,1%. Ο μη 
εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 
5,6% το Μάρτιο σε ετήσια βάση και 0,6% σε μηνιαία βάση.

η βουλγαρία σχεδιάζει 3,6 με 4,4% ετήσια  �
αύξηση του Αεπ το 2012-2014 

Η βουλγαρική κυβέρνηση αναμένει 3,6 έως 4,4% ετήσια 
αύξηση του ΑΕΠ για την περίοδο 2012-2014. Μέχρι το 2014, 
το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί στο 0,5% 
του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για τον 
προϋπολογισμό, οι οποίες αποτελούν μέρος του προγράμ-
ματος σύγκλισης για την περίοδο 2012-2014. Σύμφωνα με τις 
φιλόδοξες προσδοκίες της κυβέρνησης το ΑΕΠ θα αυξηθεί 
κατά 3,6% το 2011.
Τον Απρίλιο, η ελληνική τράπεζα EFG Eurobank αύξησε τις 
προβλέψεις της για το ΑΕΠ της Βουλγαρίας το 2011 για 3,2% 
αύξηση παρά τις αρχικές προβλέψεις για 2,5% αύξηση, πλη-
σιάζοντας τις αισιόδοξες προσδοκίες της κυβέρνησης στη 
Σόφια. Ο λόγος για τις αυξημένες προσδοκίες είναι η αλλαγή 
στο οικονομικό περιβάλλον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 
2010 σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες τάσεις, εξήγησε η τρά-
πεζα. Οι κύριοι κίνδυνοι για την αύξηση του ΑΕΠ παραμένουν 
η ανατίμηση των τροφίμων και των καυσίμων, η χαμηλή πιστω-
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г. се очаква бюджетният дефицит да намалее до 0,5% от БВП, 
се казва в бюджетната прогноза на правителството, която е 
част от конвергентната програма за 2012-2014 г. За 2011 г. пра-
вителството има амбициозното очакване, че БВП ще нарасне 
с 3,6%. През април гръцката банка EFG Eurobank повиши прог-
нозата си за БВП на България през 2011 г. до 3,2% ръст вместо 
първоначално очакваните 2,5%, което се доближава до опти-
мистичните очаквания на правителството в София. Промяната 
в икономическата среда в последната четвърт на 2010 г. в ком-
бинация със световните тенденции е причина за повишените 
очаквания, съобщи банката. Основните рискове за ръста на 
БВП остават поскъпването на храните и горивата, ниската кре-
дитна активност, високата нужда от рефинансиране на външ-
ния дълг на частния сектор и високата безработица. Кредит-
ната рейтингова агенция Moody’s също обяви своята прогноза 
за ръста на БВП на България тази година, като надмина опти-
мизма на правителството, залагайки 3,9% увеличение. Според 
агенцията основните силни страни на България са членството 
й в ЕС, който осигурява финансова подкрепа и гарантира про-
веждането на полезни реформи, разумната данъчна политика 
на правителството, малкият държавен дълг и поддържането 
на разумен фискален резерв.

безработицата намаля   �
до 9,52% през март

Нивото на безработицата в България през март намаля до 
9,52% в сравнение с 9,78% през февруари, съобщи Агенцията 
по заетостта. Броят на безработните през март е бил 352 493, 
което е с 9 877 по-малко от февруари. Броят на свободните 
работни места през март е 15 228 в сравнение с 14 897 през 
февруари.

Банки и застраховане 
Пазарът на общо застраховане се е свил  �
с 3% през март

Пазарът на общо застраховане се е свил с 3% през 2010 г., 
достигайки 1,631 млрд лв. Комбинираните брутни премийни 
приходи на 25-те общозастрахователни дружества в страната 
е намалял с 5,1% до 1,385 млрд лв., а приходът на животоза-

τική δραστηριότητα, η υψηλή ανάγκη για αναχρηματοδότηση 
του εξωτερικού χρέους του ιδιωτικού τομέα και το υψηλό 
ποσοστό ανεργίας. O οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικα-
νότητας Moody’s επίσης ανακοίνωσε την πρόβλεψή του για 
3,9% αύξηση του ΑΕΠ της Βουλγαρίας φέτος, εκφράζοντας 
ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία από αυτή της κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με τον οίκο τα βασικά πλεονεκτήματα της Βουλγα-
ρίας είναι το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ, το οποίο παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη και διασφαλίζει την εφαρμογή χρήσι-
μων μεταρρυθμίσεων, η συνετή δημοσιονομική πολιτική της 
κυβέρνησης, το μικρό δημόσιο χρέος και η διατήρηση συνε-
τού δημοσιονομικού αποθέματος. 

η ανεργία μειώθηκε στο 9,52% το μάρτιο  �
Το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία το Μάρτιο υποχώρησε 
στο 9,52% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο, όταν ανήλθε σε 
9,78%, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο αριθμός των 
ανέργων το Μάρτιο ήταν 352.493 άτομα, ή κατά 9.877 άτομα 
λιγότερα σε σύγκριση με το Φεβρουαρίου. Ο αριθμός των 
κενών θέσεων εργασίας το Μάρτιο ήταν 15.228 σε σύγκριση 
με το Φεβρουάριο, που ήταν 14.897. 

Τράπεζες  
και ασφαλίσεις 

η βουλή επανεξέλεξε τον ντιμίταρ  �
κόστοφ ως υποδιοικητή της BnB 

Τον Απρίλιο, η Βουλή επανεξέλεξε τον Ντιμίταρ Κόστοφ ως 
υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Βουλγαρίας (ΒΝΒ), υπεύ-
θυνο του Τμήματος Τραπεζικής. Η θητεία είναι δεύτερη για τον 
κ. Κόστοφ, ο οποίος είναι υποδιοικητής της BNB από την 11η 
Ιουνίου 2005. Πριν από το 1997, εργάστηκε στον τραπεζικό 
τομέα. Διετέλεσε υπουργός Οικονομικών, πρώτος αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών, διοικητής στην Παγκόσμια 
Τράπεζα για τη Βουλγαρία, κ.λπ. Η θητεία του υποδιοικητή της 
BNB είναι εξαετής. 

η αγορά γενικών ασφαλίσεων έχει συρρι- �
κνωθεί κατά 3% το μάρτιο 

Η αγορά γενικών ασφαλίσεων έχει συρρικνωθεί κατά 3% το 
2010, φθάνοντας τα 1,631 δισ. λέβα. Τα μεικτά ασφάλιστρα 
των 25 ασφαλιστικών εταιρειών γενικού κλάδου μειώθηκαν 
κατά 5,1% σε 1,385 δισ. λέβα, και τα έσοδα των ασφαλιστικών 
εταιρειών ζωής αυξήθηκαν κατά 10,5% σε σύγκριση με το 
2009, φθάνοντας 246 εκατ. λέβα, όπως δείχνουν τα στοιχεία 
της Επιτροπής Οικονομικής Εποπτείας. Οι ασφαλιστικές εται-
ρείες γενικού κλάδου είχαν μεικτές τεχνικές απώλειες ύψους 
43 εκατ. λέβα το 2010 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 
όταν οι ζημίες ήταν ύψους 7,7 εκατ. λέβα. Πέρσι οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες ζωής κατέγραψαν τεχνικά κέρδη της τάξης του 
14,8 εκατ. λέβα σε σύγκριση με το 2009, όταν τα κέρδη ανήλ-
θαν σε 11,9 εκατ. λέβα.

Μεταλλουργία 
η eltrade company απέκτησε τμήμα του  �
χαλυβουργείου του κρεμίκοφτσι

Η βουλγαρική εταιρεία Eltrade Company, η οποία δραστηρι-
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страхователните дружества е нараснал с 10,5% спрямо 2009 
г., достигайки стойност от 246 млн лв., показват данни на 
Комисията по финансов надзор. Общозастрахователните 
дружества имат комбинирани технически загуби в размер на 
43 млн лв. през 2010 г. в сравнение със загуба на стойност 7,7 
млн лв. година по-рано. Животозастрахователните друже-
ства имат технически печалби на стойност 14,8 млн лв. мина-
лата година в сравнение с печалби на стойност 11,9 млн лв. 
през 2009 г.

Парламентът преизбра Ди митър Костов  �
за подуправител на бНб

През април парламентът 
избра Димитър Костов за 
подуправител на БНБ, 
ръководещ управление 
„Банково”. Това е втори 
мандат за Костов, който и в 
момента изпълнява тази 
длъжност. 
Той е подуправител на БНБ 
от 11 юни 2005 г. Преди 
това от 1997 г. работи в бан-
ковия сектор. Бил е минис-
тър на финансите, първи 
заместник-министър на 
финансите, управител за 
България в Световната 
банка и др. Мандатът на 
подуправителя е шестго-
дишен.  

Металургия
„Елтрейд къмпани” придоби обособена  �
част от „Кремиковци”

Българската „Елтрейд къмпани”, която се занимава с търговия 
с метали, е новият собственик на обособена част от банкру-
тиралия металургичен завод „Кремиковци”. През април ком-
панията-купувач плати 316 млн лв. за предзаводската и про-
изводствената площадка на предприятието. Обект на 
сделката са и активите, свързани с производствената дей-
ност на дружеството, намиращи се на територията им. Фир-
мата беше единственият кандидат в търга, поради което не 
се стигна до наддаване.

Туризъм
Най-много българи избраха Гърция   �
и родината за почивки по великден

Българите, избрали да почиват в чужбина по Великден, са 
се насочват главно към Гърция, показват данни на Инсти-
тута за анализи и оценки в туризма. Причината е, че в Гър-
ция и България честването на Великден е сходно, като в 
Гърция има много добри програми за туристи, освен това е 
близо и хората пътуват с личните си автомобили. Немалка 
част от българите са избрали да прекарат празниците на 
гости на близки, както и в БЮРМ, показват данните на 
института. 

οποιείται στο εμπόριο μετάλλων, είναι ο νέος ιδιοκτήτης τμή-
ματος του χρεοκοπημένου χαλυβουργείου Κρεμίκοφτσι. Τον 
Απρίλιο η εταιρεία-αγοραστής κατέβαλε 316 εκατ. λέβα για 
τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται μπροστά στο Κρεμίκοφτσι, 
καθώς και για την παραγωγική γραμμή του. Αντικείμενο της 
συναλλαγής αποτελουν και τα περιουσιακά στοιχεία που σχε-
τίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα του Κρεμίκοφτσι 
και τα οποια βρίσκονται στο έδαφός του. Η εταιρεία ήταν ο 
μοναδικός υποψήφιος στη δημοπρασία, γιαυτό δεν υποβλή-
θηκαν προσφορές. 

Τουρισμός 
οι περισσότεροι βούλγαροι επέλεξαν την  �
ελλάδα και τη χώρα τους για τις διακοπές 
του πάσχα 

Η Ελλάδα είναι ο προορισμός, τον οποίο επέλεξαν οι περισσό-
τεροι Βούλγαροι που προτίμησαν να περάσουν τις ημέρες του 
Πάσχα στο εξωτερικό, δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου 
Αναλύσεων και Εκτιμήσεων στον Τουρισμό. Οι βασικοί λόγοι 
για την επιλογή των Βουλγάρων είναι οι εξής: το Πάσχα γιορτά-
ζεται με παρόμοιο τρόπο στις δυο χώρες, η Ελλάδα προσφέρει 
πολλά και καλά τουριστικά προγράμματα και βρίσκεται κοντά, 
έτσι ώστε οι Βούλγαροι μπορούν να ταξιδεύουν με τα προ-
σωπικά τους αυτοκίνητα. Ένα μεγάλο μέρος των Βουλγάρων 
έχουν επιλέξει να περάσουν τις διακοπές στην ΠΓΔΜ όπου επι-
σκέπτονται συγγενείς, δείχνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου. 

η βουλγαρία κατέγραψε 2% αύξηση των  �
διακοπών το 2010 

Ο αριθμός των διακοπών στη Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 2% 
σε ετήσια βάση από τις αρχές του 2011 ως αποτέλεσμα της 
εθνικής εκστρατείας για την προώθηση του βουλγαρικού 
τουριστικού προϊόντος. Κατά 15% αυξήθηκαν και οι έγκαιρες 
κρατήσεις των Βουλγάρων στα εγχώρια τουριστικά θέρετρα. 
Αυτά δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και 
Ενέργειας, που παρουσιάστηκαν στα τέλη Απριλίου, στα πλαί-
σια του έργου «Επικοινωνιακή εκστρατεία για την προώθηση 
του εσωτερικού τουρισμού στη Βουλγαρία». Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιφερειακή Ανά-
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българия отчете 2% ръст   �
на почивките през 2010 г.

С 2% на годишна база са се увеличили почивките в България 
от началото на 2011 г. вследствие на кампанията за повиша-
ване осведомеността и предлаганата пазарна информация 
за туристическия ни продукт на национално ниво. С 15% са 
нараснали и ранните записвания на българи за нашите турис-
тически обекти и курорти, показват данни на Министер-
ството на икономиката, енергетиката и туризма, представени 
в края на април при отчитане изпълнението на проекта 
„Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния 
туризъм в България”. Той се финансира по ОП „Регионално 
развитие” на ЕС и включва дейности като телевизионна и 
радиореклама, външна и печатна реклама, интернет, промо-
ционални събития, създаване на събитиен календар и др. 
Разходите на българите за туризъм през 2010 г. са били в раз-
мер на 2,689 млрд лева, като 74% от тях са усвоени в Бълга-
рия, а 26 на сто - в чужбина. Кампанията за насърчаване на 
вътрешния туризъм е била целенасочена, разбираема и дос-
тъпна за различните възрасти у нас, става ясно и от нацио-
нално проучване на „Алфа Рисърч”, проведено в рамките на 
проекта от 6 до 21 април. Данните в него сочат, че 81% от пъл-
нолетните българи са видели някакъв елемент от нея и това 
регистрира позитивни нагласи.

Земеделие
Увеличава се интересът на земеделските  �
стопани към биологично производство

Почти двойно за една година са се увеличили земеделските 
стопани, които развиват биологично производство. Повишава 
се и интересът към финансиране по мярка 214 „Агроеколо-
гични плащания” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г., като през 2010 г. подадените заявления са 
1 781, съобщи през април заместник-министърът на земеде-
лието и храните Светлана Боянова. През 2009 г. в Министер-
ството на земеделието и храните са били регистрирани 467 
биологични производители, а през 2010 г. – 820. В момента 
тече кампанията по регистрацията на биологичните произво-

πτυξη» της ΕΕ, και συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες όπως η 
διαφήμιση στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, η υπαίθρια 
διαφήμιση και η διαφήμιση στα περιοδικά και στο διαδίκτυο, 
η προβολή, η δημιουργία ημερολογίου εκδηλώσεων και άλλα. 
Το 2010 τα τουριστικά έξοδα των Βουλγάρων ανήλθαν σε 
2,689 δισ. λέβα , με 74% από αυτά να πραγματοποιήθηκαν στη 
Βουλγαρία και τα υπόλοιπα 26% - στο εξωτερικό. Η εκστρα-
τεία για την προώθηση του εσωτερικού τουρισμού ήταν 
στοχοθετημένη, κατανοητή και προσβάσιμη σε Βούλγαρους 
διαφορετικών ηλικιών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 
της εθνικής έρευνας της Alpha Research που διεξήχθη από 
τις 6 έως τις 21 Απριλίου στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι το 81% των ενηλίκων Βουλγάρων έχουν 
μάθει για την εκστρατεία και την έχουν αποδεχτεί θετικά.

Γεωργία 
Αυξάνεται το ενδιαφέρον των αγροτών  �
για τη βιολογική παραγωγή 

Μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν διπλασιάστηκαν οι αγρότες στη 
Βουλγαρία που καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα. Αυξάνε-
ται και το ενδιαφέρον για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μέτρου 214 «Αγρο-οικολογικές πληρωμές» του Προγράμμα-
τος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013. Το 2010 οι αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του μέτρου ανήλθαν σε 1781, ανα-
κοίνωσε τον Απρίλιο η αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και 
Τροφίμων, κα Σβετλάνα Μπογιάνοβα. Το 2009 στο Υπουργείο 
Γεωργίας και Τροφίμων εγγράφηκαν 467 παραγωγοί βιολογι-
κών προϊόντων, ενώ το 2010 - 820. Την περίοδο αυτή είναι σε 
εξέλιξη η εκστρατεία 2011 για την εγγραφή των παραγωγών 
βιολογικών προϊόντων που μέχρι σήμερα ο αριθμός τους 
ξεπερνά ήδη αυτόν του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του υπουργείου. 

κονδύλια ύψους 24,54 εκατ. ευρώ για τη  �
γεωργία ζητά πίσω η εε από τη βουλγαρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ζητά πίσω από τη 
Βουλγαρία 24,54 εκατ. ευρώ γεωργικά κονδύλια που δεν έχουν 
δαπανηθεί με το σωστό τρόπο. Τα ποσά αυτά καταλογίστηκαν 
στη Βουλγαρία για ανεπαρκείς επιτόπιους ελέγχους κενά στο 
σύστημα πληροφοριών της γεωργικής γης, και τελος για τα 
κονδύλια που κατανεμήθηκαν βάσει ψευδών πληροφοριών.

Υποδομές 
η εε θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή  �
του αυτοκινητοδρόμου hemus και τεσσά-
ρων δρόμων υψηλών ταχυτήτων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή 
της εθνικής οδού Hemus και τεσσάρων δρόμων υψηλών 
ταχυτήτων, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, κ. Ρόσεν Πλεβνέλιεφ. Με κεφάλαια από τα ταμεία της 
ΕΕ θα κατασκευαστούν ο αυτοκινητόδρομος και 4 δρόμοι 
υψηλών ταχυτήτων με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση - μεταξύ 
των πόλεων Ρούσε -Σούμεν, Βάρνα -τουράνκουλακ, Πλόβ-
ντιβ Ρουντοζέμ και Ντούπνιτσα -Ιχτιμάν. «Αυτό σημαίνει ότι 
οι Βούλγαροι φορολογούμενοι θα εξοικονομήσουν τουλάχι-
στον 2 δισ. ευρώ», δήλωσε ο κ. Πλεβνέλιεφ. Εξήγησε ακόμη 
ότι η συνολική αξία των δρόμων αυτών είναι 2,5 δισ. ευρώ 
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дители за 2011 г., като до момента техният брой вече надхвърля 
миналогодишния, сочат данни на министерството. 

ЕК иска българия да върне 24,54 млн  �
евро от земеделски фондове

Европейската комисия съобщи, че иска от България да върне 
24,54 млн евро от земеделските фондове, които не са похар-
чени правилно. Причината за решението е, че страната не е 
осигурила достатъчно добри проверки, има пропуски в 
информационната система за земеделска земя, средства са 
отпускани на базата на невярна информация и др.

Инфраструктура
ЕС ще финансира строежа на магистрала  �
„Хемус” и четири скоростни пътя

Европейската комисия ще финансира магистрала „Хемус” и 
още четири скоростни пътя, съобщи министърът на регионал-
ното развитие Росен Плевнелиев. Освен за аутобана, средства 
от еврофондовете ще има за четири скоростни пътя с по две 
ленти във всяка посока - между Русе и Шумен, Варна и Дуран-
кулак, Пловдив и Рудозем и Дупница и Ихтиман. „Това означава, 
че на българските данъкоплатци ще бъдат икономисани поне 
2 млрд евро”, каза Плевнелиев. Той поясни, че общата стойност 
на тези обекти е 2,5 млрд евро и досега се е предвиждало да 
бъдат финансирани от България. „Досега тези пътища тряб-
ваше да се финансират изцяло от националния бюджет, тъй 
като не бяха част от трансевропейската пътна мрежа. Сега вече 
на техническо ниво преговорите приключиха и ние със 100% 
сигурност можем да кажем, че тези проекти получават своята 
европейска перспектива”, каза министърът. По всяка вероят-
ност средствата от еврофондовете ще бъдат осигурени в след-
ващия програмен период след 2013 г.

Приватизация  
и концесии 

Стартира нов опит   �
за приватизацията на „булгартабак”

В края на април българското правителство стартира нов търг 
за приватизацията на близо 80% от тютюневия „Булгартабак 
холдинг”. Стратегическите инвеститори трябва да имат при-
ходи от продажба на тютюневи изделия за последните три 
финансови години от 1 млрд евро, както и да притежават 
производствен капацитет за обработка на 12 000 тона 
годишно и не по-малко от 35 млрд къса цигари. Изискването 
е през последната финансова година да са произвели 20 
млрд къса цигари и да са обработили минимум 10 000 тона 
тютюн. „Нито една българска компания не отговаря на тези 
условия,” каза пред журналисти изпълнителният директор на 
Агенцията за приватизация Емил Караниколов. Финансовите 
инвеститори, които участват в конкурса, трябва да управля-
ват и/или притежават дялови участия в други дружества на 
обща стойност минимум 1 млрд евро за всяка от последните 
три финансови години. Задължително условие е дружествата 
да притежават и собствен капитал 30 млн евро. По данни на 
Агенцията за приватизация към момента интерес към „Бул-
гартабак” са заявили три финансови инвеститора. „Булгарта-

και μέχρι τώρα προβλεπόταν τα έργα να χρηματοδοτηθούν 
από τη Βουλγαρία. «Μέχρι στιγμής, οι δρόμοι αυτοί έπρεπε να 
χρηματοδοτηθούν πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
δεδομένου ότι δεν αποτελούσαν μέρος του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών. Έληξαν οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο 
και μπορούμε με 100% βεβαιότητα να πούμε ότι τα έργα αυτά 
θα έχουν ευρωπαϊκή προοπτική», τόνισε ο υπουργός. Κατά 
πάσα πιθανότητα, τα κονδύλια της ΕΕ θα διοχετευθούν κατά 
την επόμενη προγραμματική περίοδο μετά το 2013.

Ιδιωτικοποιήσεις και 
παραχωρήσεις 

νέα προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της  �
Bulgartabac 

Στα τέλη Απριλίου, η βουλγαρική κυβέρνηση είχε προκηρύ-
ξει νέο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση του 80% περίπου 
της καπνοβιομηχανίας Bulgartabac Holding. Οι στρατηγικοί 
επενδυτές πρέπει να έχουν έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ από την 
πώληση προϊόντων καπνού για τα τελευταία τρία οικονομικά 
έτη, καθώς και να έχουν ικανότητα επεξεργασίας 12.000 τόνων 
καπνού ετησίως και όχι μικρότερη από 35 δισ. τσιγάρα. Σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 
η υποψήφια εταιρεία πρέπει να έχει παράξει 20 δισεκατομ-
μύρια τσιγάρα και να έχει επεξεργαστεί τουλάχιστον 10.000 
τόνους καπνού. «Ούτε μια βουλγαρική εταιρία δεν πληρεί τους 
όρους αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκτελεστι-
κός διευθυντής του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων, κ. Εμίλ 
Καρανικόλοφ. Οι οικονομικοί επενδυτές που συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό πρέπει να διαχειρίζονται ή / και να κατέχουν 
μετοχές σε άλλες εταιρείες ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ για 
κάθε ένα από τα τρία τελευταία οικονομικά έτη. Οι επιχειρή-
σεις πρέπει να διαθέτουν και ιδία κεφάλαια ύψους 30 εκατ. 
ευρώ. 
Προς το παρόν τρεις οικονομικοί επενδυτές έχουν δείξει 
ενδιαφέρον για την Bulgartabac, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων. Η Bulgartabac θα πωληθεί 
μέσω διαγωνισμού μιας φάσης, στον οποίο θα μπορούν να 
συμμετέχουν τόσο στρατηγικοί, όσο και οικονομικοί επενδυ-
τές. Έχουν κηρυχθεί χωριστά κριτήρια για όλους τους συμμε-
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бак” ще се продава чрез конкурс 
на един етап, като в него ще 
могат да участват както страте-
гически, така и финансови 
инвеститори. Обявени са 
отделни критерии за всеки вид 
участници. Общото изискване е, 
че компанията, която спечели 
конкурса, трябва да е по-голяма 
от цигарения холдинг. Срокът 
за закупуване на документаци-
ята за участие в конкурса е до 10 
юни. Оферти ще се приемат до 
27 август. Очаква се до 6 септем-
ври агенцията да обяви победи-
тел. Няма предварително зада-
дена минимална цена за 
холдинга.

� Правителството 
за почва подготовка за 
концесия на летище 
София
Правителството реши да стар-

тира процедурата по предоставяне на концесия на най-голя-
мото българско летище – в столицата. За да започне процеду-
рата, трябва да се направи концесионен анализ, който да 
покаже дали и по какъв начин да бъде привлечен частен 
инвеститор за летището. Зам.-министърът по транспорта 
Камен Кичев каза пред български медии, че министерството 
е решило да подготви процедура за концесия за цялото 
летище. Първоначално от ведомството имаха намерение да 
се търси частен инвеститор само за товарния терминал.

МоСв отчете близо 2,5 млн лв. приходи  �
от концесионна дейност за 2010 г. 

Близо 2,5 млн лв. е общият приход на Министерството на 
околната среда и водите за миналата година от концесионна 
дейност. Средствата са от концесионните договори за добив 
на минерални води и за ски зоната край Банско. Миналата 
година концесионерите по действащите договори за добив на 
минерални води са превели 2 259 419 лв. Дружеството “ЮЛЕН” 
- концесионер за част от национален парк „Пирин” – „Ски зона 
с център Банско”, е внесло в МОСВ през 2010 г. концесионно 
плащане в размер на 221 146 лв. Към 31 декември 2010 г. са в 
сила общо 26 концесионни договори за минерални води.

Бизнес климат
Габрово оглави класацията за   �
най-добро място за бизнес

Най-добрият град за правене на бизнес в България е Габрово. 
Това показва индексът „Местни условия за бизнес” на Инсти-
тутът за пазарна икономика (ИПИ), направен съвместно с 
институт „Отворено общество”. Класацията се прави за всички 
28 областни града на базата на отделно подреждане по 
няколко фактора, сред които размерът на местните данъци и 
такси, работата на администрацията и икономическата актив-
ност. Габрово е начело в класацията заради сравнително нис-
ките местни данъци и такси и ефективните административни 

τέχοντες. Η γενική προϋπόθεση είναι η εταιρεία που θα κερ-
δίσει στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την 
καπνοβιομηχανία. Στις 10 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την 
αγορά των εγγράφων διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γίνο-
νται δεκτές μέχρι τις 27 Αυγούστου. Αναμένεται ο οργανισμός 
να ανακηρύξει τον νικητή έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει 
προκαθορισμένη ελάχιστη τιμή για την καπνοβιομηχανία. 

Ξεκινά η προετοιμασία της κυβέρνησης  �
για την παραχώρηση του αεροδρομίου 
της σόφιας 

Η κυβέρνηση αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης παραχώρησης του μεγαλύτερου αερολιμένα 
της Βουλγαρίας – στην πρωτεύουσα. Για να ξεκινήσει η δια-
δικασία πρέπει να γίνει ανάλυση παραχώρησης, η οποία να 
δείξει εάν και πώς θα προσελκυστεί ο ιδιώτης επενδυτής το 
αεροδρόμιο. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, κ. Κάμεν 
Κίτσεφ, δήλωσε στα βουλγαρικά ΜΜΕ ότι το υπουργείο απο-
φάσισε να προετοιμάσει μια διαδικασία για την παραχώρηση 
ολόκληρου του αεροδρομίου. Η αρχική πρόθεση του υπουρ-
γείου ήταν να ψάξει για ιδιώτη επενδυτή μόνο για τον εμπο-
ρευματικό σταθμό του αεροδρομίου. 

το υπουργείο περιβάλλοντος κατέγραψε  �
περίπου 2,5 εκατ. ευρώ έσοδα από παρα-
χωρήσεις το 2010 

Σχεδόν 2,5 εκατ. λέβα συνολικά έσοδα από παραχωρήσεις 
κατέγραψε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων το περα-
σμένο έτος. Τα κονδύλια είναι από τις συμβάσεις παραχώ-
ρησης της εκμετάλλευσης πηγών μεταλλικού νερού και από 
τις συμβάσεις παραχώρησης της ζώνης σκι κοντά στο χιονο-
δρομικό κέντρο στο Μπάνσκο. Πέρυσι, οι ανάδοχοι έργων με 
συμβάσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης πηγών μεταλλι-
κού νερού κατέβαλαν το ποσό των 2.259.419 λέβα. Πληρω-
μές ύψους 221.146 λέβα κατέβαλε στο υπουργείο το 2010 η 
εταιρεία Ulen – ανάδοχος ενός τμήματος του Εθνικού Πάρκου 
Πίριν – «Ζώνης σκι με κέντρο Μπάνσκο». 26 συμβάσεις παρα-
χώρησης της εκμετάλλευσης πηγών μεταλλικού νερού ήταν 
σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
 

Επιχειρηματικό 
περιβάλλον

το γκάμπροβο κηρύχθηκε η καλύτερη  �
πόλη για ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

Η καλύτερη πόλη για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας στη Βουλγαρία είναι το Γκάμπροβο. Αυτό δείχνει ο δείκτης 
«τοπικές συνθήκες επιχειρηματικότητας» του Ινστιτούτου 
Οικονομίας της Αγοράς και του Ινστιτούτου «Ανοικτής Κοινω-
νίας». Η κατάταξη στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα 28 
περιφερειακά κέντρα, προσδιορίζεται με βάση ορισμένους 
παράγοντες όπως το ύψος των τοπικών φόρων και τελών, οι 
διοικητικές υπηρεσίες και η οικονομική δραστηριότητα. Το 
Γκάμπροβο είναι στην κορυφή της κατάταξης λόγω των σχε-
τικά χαμηλών τοπικών φόρων και τελών και των αποτελεσμα-
τικών διοικητικών υπηρεσιών, αναφέρεται στην έκθεση. Μετά 
το Γκάμπροβο στην κατάταξη ακολουθούν το Ρούσε και το 
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услуги, пише в доклада. След Габрово се нареждат Сливен и 
Русе, а в първата десетица са още Враца, Ботевград, Добрич, 
Стара Загора, Монтана, Бургас и Варна. На 11 и 12 място са 
Пловдив и София. На дъното на подреждането с най-лоши 
условия за бизнес е Кърджали.

бизнес климатът се подобри през април �
Бизнес климатът през април се подобрява, но спадът от март е 
възстановен едва наполовина, сочат данните на Националния 
статистически институт (НСИ). През април общият показател 
на бизнес климата се покачва с 2,4% заради по-добрите 
нагласи в промишлеността и услугите, докато в строителството 
и търговията на дребно ситуацията се влошава. Увеличението 
на показателя в промишлеността е с 4,1 пункта спрямо март, а 
в услугите е още по-голямо - с 11,1. В строителството НСИ отбе-
лязва спад от 3,3 пункта, а в търговията на дребно - с 4,2. И 
строителните предприемачи, и търговците на дребно са все 
по-песимистични за състоянието на компаниите си, като тър-
говците не виждат перспектива за подобрение и през следва-
щите шест месеца. Обратното - в сферата на услугите и оцен-
ките за сегашното състояние на фирмите, и прогнозите за 
половин година напред са за повишено търсене.

Регионално 
сътрудничество

българия, Гърция и Турция ще   �
изграждат съвместен контактен център

На ГКПП „Капитан Андреево” ще бъде изграден съвместен 
контактен център за полицейско и митническо сътрудни-
чество между България, Гърция и Турция. Това предвижда 
проект на споразумение, одобрен от правителството в София 
през април. Центърът ще се ръководи от координатори, по 
един за всяка страна, и чрез него ще се обменя информация 
в реално време. Тя ще се отнася до нелегалната миграция и 
трафика на хора, престъпления и нарушения, свързани с 
подправяне на документи за пътуване и за самоличност, 
незаконен трафик на упойващи и психотропни вещества, 
химически прекурсори, огнестрелно оръжие и боеприпаси, 
контрабанда на цигари и всякакви други престъпления и 
нарушения на митническите и акцизните разпоредби. Стра-
ните ще си сътрудничат за изготвянето на съвместна оценка 
на обстановката в пограничните райони, при обмена на 
информация за оперативно-издирвателни дейности по 
наблюдение и контрол на границите, по разкриване и предо-
твратяване на трансгранични престъпления, както и при 
изготвяне на общ анализ на риска.    

Σλίβεν, ενώ μεταξύ των 10 πρώτων είναι 
ακόμα οι πόλεις Βράτσα, Μπότεβγκραντ, 
Ντόμπριτς, Στάρα Ζαγκόρα, Μοντάνα, 
Μπουργκάς και Βάρνα. Στην 11η και 
12η θέση βρίσκονται το Πλόβντιβ και η 
Σόφια. Την τελευταία θέση της κατάταξης 
κατέχει το Κίρτζαλι με τις χειρότερες επι-
χειρηματικές συνθήκες. 

� το επιχειρηματικό πε ρι βά-
λλον βελτιώθηκε τον Απρίλιο 
Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώ-
θηκε τον Απρίλιο, αλλά η μείωση του 
Μαρτίου έχει αποκατασταθεί κατά το 

ήμισυ, δείχνουν τα στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της 
Βουλγαρίας. Τον Απρίλιο, ο συνολικός δείκτης επιχειρημα-
τικού κλίματος αυξήθηκε κατά 2,4%, λόγω της καλύτερης 
τάσης στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, ενώ στις κατασκευές 
και το λιανικό εμπόριο η κατάσταση επιδεινώθηκε. Κατά 4,1 
ποσοστιαίες μονάδες αυξήθηκε ο δείκτης στη βιομηχανία σε 
σύγκριση με το Μάρτιο, ενώ στις υπηρεσίες η αύξηση ήταν 
ακόμη μεγαλύτερη – κατά 11,1 μονάδες. Το Στατιστικό Ινστι-
τούτο της Βουλγαρίας καταγράφει μείωση κατά 3,3 ποσοστι-
αίες μονάδες στις κατασκευές και κατά 4,2 μονάδες στο λιανικό 
εμπόριο. Οι κατασκευαστές και οι έμποροι λιανικής πώλησης 
είναι όλο και πιο απαισιόδοξοι σχετικά με την κατάσταση των 
εταιρειών τους, καθώς δεν βλέπουν προοπτικές για βελτίωση 
στους επόμενους έξι μήνες. Το αντίθετο, σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και με 
τις προβλέψεις για τους επόμενους έξι μήνες η ζήτηση στον 
τομέα των υπηρεσιών θα αυξηθεί.

Περιφερειακή 
συνεργασία 

η βουλγαρία, η ελλάδα και η τουρκία θα  �
δημιουργήσουν κέντρο επαφής

Στο συνοριακό σταθμό του «Καπετάν Αντρέεβο» θα κατασκευ-
αστεί από κοινού κέντρου επαφής για την αστυνομική και την 
τελωνειακή συνεργασία μεταξύ της Βουλγαρίας, της Ελλάδας 
και της Τουρκίας. Αυτό προβλέπει το σχέδιο συμφωνίας που 
εγκρίθηκε από την κυβέρνηση στη Σόφια, τον Απρίλιο. Στο 
κέντρο επαφής θα προΐστανται συντονιστές, ένας για κάθε 
χώρα. Μέσω του κέντρου θα ανταλλάσσονται πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο για την παράνομη μετανάστευση και εμπο-
ρία ανθρώπων, για τα εγκλήματα και τα αδικήματα που σχε-
τίζονται με την πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων και 
εγγράφων ταυτότητας, για την παράνομη διακίνηση ναρκω-
τικών, χημικών ουσιών, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, 
για το λαθρεμπόριο τσιγάρων, καθώς και για άλλα εγκλήματα 
και παραβιάσεις των τελωνειακών κανονισμών και των κανο-
νισμών για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Οι χώρες θα 
συνεργάζονται για την προετοιμασία μιας κοινής αξιολόγησης 
της κατάστασης στις παραμεθόριες περιοχές και μιας γενικής 
ανάλυσης κινδύνου, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφο-
ριών σχετικά με δραστηριότητες αναζήτησης με στόχο την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των συνόρων και την ανί-
χνευση και πρόληψη των διασυνοριακών εγκλημάτων.    
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РайНа ЛазаРОВа
 

Взаимно доверие с клиента, което се 
гради с честност в отношенията и 
откровен разговор - това е форму-
лата на успеха за Стефан Димитров, 
основател и управляващ директор 

на компанията за премествания и релокации 
„Мейтрикс Рилокейшънс”. 

„Основното правило в бизнеса е: ако искаш 
да имаш клиент за дълго време, бъди честен с 
него”, казва Димитров.

За „Мейтрикс Рилокейшънс” всеки клиент и всяка 
поръчка са уникални, затова и подходът винаги е персона-
лен. 

Философията на фирмата е да не прави компромиси с 
качеството и всички мениджъри и служители са научени да 
не прекрачват тази фина граница.

Следвайки тези ценности в бизнеса, „Мейтрикс Рилокей-
шънс” успява да се наложи и вече 20 години успешно раз-
вива операциите си на Балканите. Компанията има силно 
присъствие в целия регион – големи офиси в Белград, София, 
Прищина и Атина, както и сателитни офиси в Загреб, Сара-
ево, Скопие и Солун. Фирмата има представителство и в 
Тирана, където планира да разшири дейността си. 

През 2003 г. Стефан Димитров решава да разшири биз-
неса си в южната ни съседка, където разпознава потенциала 
на един голям пазар. Така той се измества да живее в Гърция 
със семейството си, за да даде старт на бизнеса там. 

„Не се учудвайте, ако някой ден  
ни видите и в Кипър”,  
разкрива Димитров.
За него като предприемач важни при вземането на решение 
за отваряне на нов офис са факторите свобода на предпри-
емачеството, бюрокрация, перспективи пред страната по 
отношение на мобилност и инвестиции. При това компани-
ята успява да „сглоби” един нов офис за впечатляващо кратко 
време. Затова не е изненада присъствието на „Мейтрикс 
Рилокейшънс” в почти всички държави на Балканите.

Димитров споделя, че предпочита във всяка страна да 
работи с екип от местни хора. Всеки ден на работа в офисите 
на „Мейтрикс Рилокейшънс” отиват около 250 души. Опреде-
лящо за ангажираността и успеха на хората в екипа са жела-
нието им за работа и учене.

За да гарантира устойчивостта на бизнеса и удовлетво-
реността на клиентите си, компанията има системи за двойно 
подсигуряване за всеки процес. В комуникацията с клиен-
тите например фирмата поддържа ниво на готовност, което 
позволява постоянна взаимозаменяемост като подготовка и 
като съхранение на информацията за клиентите. Всичко 
това изисква стриктно процесно мислене и много напред-

„Мейтрикс Рилокейшънс” 
в откровен диалог с клиента

ραινα λαζαροβα
 

Αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους πελάτες βασι-
σμένη στις ειλικρινείς σχέσεις και συζητήσεις - αυτή είναι η 
συνταγή της επιτυχίας του Στέφαν Ντιμιτρόφ, ιδρυτή και διευ-
θύνοντος συμβούλου της εταιρείας Matrix Relocations εξειδι-
κευμένη στην παροχή υπηρεσιών μετακόμισης και μετεγκατά-
στασης.

 «Ο βασικός επιχειρησιακός κανόνας λέει - αν θέλεις έναν 
πελάτη για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να είσαι ειλικρινής 
μαζί του» τονίζει ο κ. Ντιμιτρόφ.

Για τη Matrix Relocations κάθε πελάτης και κάθε παραγγελία 
είναι μοναδική, οπότε η προσέγγιση είναι πάντοτε προσωπική.

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να μην κάνει συμβιβασμούς 
στην ποιότητα όλα τα διοικητικά στελέχη και οι εργαζόμενοι 
στην εταιρεία ξέρουν ότι δεν πρέπει να ξεπερνούν την λεπτή 
αυτή γραμμή.

Ακολουθώντας τις αξίες αυτές, η Matrix Relocations κατά-
φερε να καθιερωθεί και εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιείται 
με επιτυχία στα Βαλκάνια. Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία σε 
ολόκληρη την περιοχή – με κεντρικά γραφεία στο Βελιγράδι, τη 
Σόφια, την Πρίστινα και την Αθήνα, καθώς και «δορυφορικά» 
γραφεία στο Ζάγκρεμπ, το Σεράγεβο, τα Σκόπια και τη Θεσσα-
λονίκη. Η εταιρεία έχει εκπροσώπηση και στα Τίρανα, όπου 
σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Το 2003, ο κ. Στέφαν Ντιμιτρόφ αποφάσισε να επεκτείνει τις 
επιχειρήσεις του στην Ελλάδα, όπου αναγνώρισε το δυναμικό 
μιας μεγάλης αγοράς. Έτσι μετακόμισε με την οικογένειά του 
στην Ελλάδα για να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του εκεί.

«μην εκπλαγείτε αν κάποια μέρα  
μας δείτε στην κύπρο», αποκαλύπτει  
ο κ. ντιμιτρόφ.

Γι ‘αυτόν ως επιχειρηματία οι σημαντικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόφαση για το άνοιγμα νέων γραφείων είναι 
η επιχειρηματική ελευθερία, η γραφειοκρατία και οι προοπτι-
κές της χώρας όσον αφορά την κινητικότητα και τις επενδύσεις. 
Επιπλέον η εταιρεία είναι σε θέση να «στήσει» ένα νέο γραφείο 
μέσα σε εντυπωσιακά σύντομο χρονικό διάστημα. Γι ‘αυτό δεν 
αποτελεί έκπληξη η παρουσία της Matrix Relocations σε όλες 
σχεδόν τις χώρες των Βαλκανίων.

Σε κάθε χώρα ο κ. Ντιμιτρόφ προτιμά να συνεργάζεται με 
ντόπιους υπαλλήλους. Κάθε μέρα στα γραφεία της Matrix 

η «Matrix 
relocations» σε 

ειλικρινή διάλογο 
με τον πελάτη
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нали информационни системи. „Имаме резервен вариант за 
всичко”, казва Димитров.

„Да живее конкуренцията”
„Конкуренцията е много хубаво нещо, защото те оставя да 
работиш в здравословна среда”, казва Димитров. Той оце-
нява високо факта, че клиентите се връщат отново и отново 
при него, но не приема нищо за гарантирано в бизнеса. 

Влизането на България в Европейския съюз внася допъ-
нително напрежение сред играчите в сектора, защото кон-
куренцията се увеличава значително. Това не притеснява 
бизнесмена, а напротив – според него създава нови възмож-
ности за разширяване на бизнеса чрез иновативни идеи.

„Ние нямаме друг избор освен да държим лидерския 
флаг, а това става със задаване на нови стандарти”, споделя 
Димитров. Той поставя високи стандарти както пред себе 
си и бизнеса, така и пред своите служители. Димитров 
обяснява, че за успеха на бизнеса е важно мисленете в 
перспектива, което го подготвя за предизвикателствата на 
бъдещето.     

Специално за 
членовете на ГбСб:
� Специални цени: членовете на ГБСБ могат винаги да раз-
читат на преференциални цени за услугите на „Мейтрикс 
Рилокейшънс”.
� Обслужване: компанията гарантира на всички свои 
клиенти, че ще ги обслужи по най-добрия начин, при това 
на родния им език – гръцки или български. 
� Гъвкавост: компанията има капацитета да обслужва 
както големи, така и малки премествания. 
� Пратки до и от Атина: всяка седмица „Мейтрикс Рило-
кейшънс” има поне два камиона, които пътуват от София 
до Атина и обратно. Услугата може да се използва за пратки 
с различна степен на експресност. 
� Преместване на големи офиси: „Мейтрикс Рилокейшънс” 
е една от малкото компании, които са специализирали в 
преместването на големи офиси. Фирмата предлага всички 
услуги от А до Я, свързани с преместването. Ноу-хауто 
и размерът позволяват на фирмата да създаде нужната 
сериозна организация за премествания както в рамките на 
Гърция, така и в рамките на цялата Европейска общност. 
� Презокеански транспорт: представлявайки три от най-
големите компании за преместване в света, „Мейтрикс 
Рилокейшънс” може да предложи много добри цени и 
качество за презокеански транспорт.
� Консултации: всички членове на ГБСБ могат да се 
възползват от безплатен съвет и консултация от екипа на 
„Мейтрикс Рилокейшънс”.

ειδικά για τα μέλη 
του hBcB:
� Ειδικές τιμές. Τα μέλη του HBCB μπορούν πάντα να 
επωφεληθούν από προνομιακές τιμές για τις υπηρεσίες της 
Matrix Relocations.
� Εξυπηρέτηση. Η εταιρεία εγγυάται σε όλους τους πελάτες της 
πως θα τους εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο στη μητρική 
τους γλώσσα - ελληνική ή βουλγαρική.
� Ευελιξία. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 
μεγάλες και μικρές μετακομίσεις.
� Μεταφορά φορτίων από και προς την Αθήνα. Τουλάχιστον 
δύο φορτηγά της Matrix Relocations ταξιδεύουν κάθε εβδομάδα 
από τη Σόφια προς την Αθήνα και αντίστροφα. Η υπηρεσία 
ισχύει για φορτία διαφορετικών επιπέδων άμεσης εξυπηρέτησης.
� Μετακόμιση μεγάλων γραφείων. Η Matrix Relocations είναι 
μία από τις λίγες εταιρείες που έχουν ειδικευτεί στη μετακόμιση 
μεγάλων γραφείων. Η εταιρεία προσφέρει όλες τις υπηρεσίες 
μετακόμισης από το Α έως το Ω. Η τεχνογνωσία και το μέγεθός 
της της επιτρέπουν να δημιουργήσει την αναγκαία οργάνωση 
για τις μετακομίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
� Υπερωκεάνιες μεταφορές. Εκπροσωπώντας τρεις από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες μετεγκατάστασης στον κόσμο, η Matrix 
Relocations μπορεί να προσφέρει πολύ καλές τιμές και ποιότητα 
για τις υπερωκεάνιες μεταφορές φορτίων.
� Παροχή συμβουλών. Όλα τα μέλη της HBCB μπορούν να 
επωφεληθούν από τη δωρεάν παροχή συμβουλών από την 
ομάδα της Matrix Relocations.

Relocations δουλεύουν περίπου 250 άτομα. Αποφασιστική 
σημασία για τη δέσμευση και την επιτυχία των ατόμων στην 
ομάδα έχουν η επιθυμία τους να δουλεύουν και να μαθαί-
νουν.

Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η 
ικανοποίηση των πελατών, η εταιρεία εφαρμόζει συστήματα 
διπλής εξασφάλισης για κάθε διαδικασία. Στην επικοινωνία με 
τους πελάτες, για παράδειγμα, η εταιρεία διατηρεί πάντα τέτοιο 
επίπεδο ετοιμότητας που επιτρέπει συνεχή δυνατότητα αντικα-
τάστασης όσον αφορά την προετοιμασία και την αποθήκευση 
των πληροφοριών τους. Αυτό απαιτεί process thinking και εξαι-
ρετικά προηγμένα συστήματα πληροφοριών. «Έχουμε πάντα 
ένα σχέδιο Β», διαβεβαιώνει ο κ. Ντιμιτρόφ.

 
«Ζήτω ο ανταγωνισμός»
«Ο ανταγωνισμός είναι κάτι πολύ καλό επειδή σου δίνει την 
ευκαιρία να εργάζεσαι σε ένα υγιές περιβάλλον» λέει ο κ. Ντιμι-
τρόφ, ο οποίος βλέπει θετικά το γεγονός ότι οι πελάτες επιστρέ-
φουν ξανά και ξανά αλλά δεν δέχεται τίποτα ως δεδομένο.

Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει 
περαιτέρω ένταση μεταξύ των παραγόντων του κλάδου, διότι ο 
ανταγωνισμός αυξάνεται σημαντικά. Αυτό όχι μόνο δεν ενοχλεί 
τον επιχειρηματία, το αντίθετο – κατά τη γνώμη του ο ανταγω-
νισμός δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επέκταση των επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων μέσω καινοτόμων ιδεών.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να είμαστε ηγέτες θέτοντας 
νέα πρότυπα» δηλώνει ο κ. Ντιμιτρόφ. Ο ίδιος θέτει υψηλά πρό-
τυπα για τον εαυτό του αλλά και για τις επιχειρήσεις και τους 
υπαλλήλους του. Ο κ. Ντιμιτρόφ διευκρινίζει ότι για να έχει 
κανείς επιχειρηματική επιτυχία πρέπει να σκέφτεται μπροστά, 
επειδή μόνο έτσι θα είναι προετοιμασμένος για τις προκλήσεις 
του μέλλοντος.    
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Като глобална компания за подбор на 
ръководен персонал, „Стантън Чейс 
Интернешънъл” ежедневно трябва 
да доказва на своите партньори, че 
доверието и правилно поставените 

и споделени цели водят до взаимна полза и 
развитие в желаната посока. Посока, която 
много често е обвързана с конкретни биз-
нес резултати – както повишаване 
печалбите, така и адекватно упра-
вление на процесите и ресурсите в 
компанията, особено когато става 
дума за смяна на стратегията, нов 
бизнес план или просто нови отго-
ворности за дадена позиция. 

Това, което „Стантън Чейс България” предлага на 
потенциалните кандидати, с които се свързва в процеса 
на подбор на мениджъри, независимо от сферата, е 
даване на нова възможност за следваща стъпка в кари-
ерата. По време на този процес „Стантън Чейс България” 
активно комуникира с компанията-клиент, обменя идеи, 
сравнява текущото положение на пазара на труда с 
представите на клиента за ролята, която той иска да раз-
вие или подобри в своята организация. Клиентът полу-
чава и много адекватна представа за това как е приет на 
този пазар, като „Стантън Чейс” винаги активно участва 
в изграждането на положителен имидж на неговата ком-
пания по време на проекта за подбор.

„Една от компаниите, с които чувстваме, че сме 
успели да постигнем добра синергия по всички тези 
основни положения, е „Чипита” – компания с позитивен 
имидж, насочен към младите, активни хора”, казват от 
„Стантън Чейс”. Този имидж изисква много професиона-
лизъм и желание за работа, както и за непрекъснато 
повишаване на качеството, тъй като сферата на бързо-
оборотните стоки е доста взискателна и динамична.

Последният проект, по който „Стантън Чейс” и 
„Чипита” работят заедно, е в областта на маркетинга. 
„Щастливи сме, че успяхме отново да затвърдим изгра-
деното доверие и заедно с клиента да развием идеята за 
позицията, така че търсеният мениджър да отговори 
най-точно на нуждите на компанията”, казват от „Стантън 
Чейс”. Стартират от по-ниска позиция, но в процеса на 
търсене доказват, че търсеният професионалист трябва 
да е с по-богат опит и по-големи мениджърски умения. 

В крайна сметка точно обмяната на аргументирани 
идеи и непрекъснатият процес на комуникация довеж-
дат до най-добрия резултат. Така за пореден път успяват 
да докажат, че взаимното доверие в преценката и опита 
на бизнес партньора отсреща са от ключово значение за 
развитието на плодотворна бизнес среда. Нещо, от 
което всички имат интерес.    

Компаниите израстват 
заедно, когато има  
добра комуникация и 
обмяна на опит

Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται 
παγκοσμίως, εξειδικευμένη στην 
επιλογή διευθυντικών στελεχών η 
Stanton Chase International πρέπει 
να αποδεικνύει καθημερινά στους 

εταίρους της ότι η εμπιστοσύνη και οι σωστοί 
και κοινοί στόχοι προσφέρουν αμοιβαίο όφελος 
και ανάπτυξη προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

Κατεύθυνση, η οποία συνδέεται συχνά 
με συγκεκριμένα επιχειρηματικά 
αποτελέσματα, όπως την αύξηση 
των κερδών και τη σωστή διαχείριση 
των διαδικασιών και των πόρων της 
εταιρείας, ειδικά όταν πρόκειται για 
αλλαγή της στρατηγικής, για νέο 

επιχειρηματικό σχέδιο ή απλά για νέες ευθύνες μιας θέσης.
Η Stanton Chase Bulgaria προσφέρει στους πιθανούς υπο-

ψηφίους διευθυντές με τους οποίους επικοινωνεί κατά τη διαδι-
κασία επιλογής ανεξάρτητα από τον τομέα, μια νέα ευκαιρία να 
κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Κατά τη διαδικα-
σία αυτή, η Stanton Chase Bulgaria επικοινωνεί ενεργά με την 
εταιρία-πελάτη, και ανταλλάσσουν ιδέες για να συγκρίνουν την 
τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας με τις αντιλήψεις του 
πελάτη για το τι θέλει να αναπτύξει ή να βελτιώσει στην οργά-
νωσή του. Ο πελάτης παίρνει μια ρεαλιστική ιδέα για το πώς τον 
υποδέχεται η εν λόγω αγορά, ενώ η Stanton Chase πάντα συμ-
μετέχει ενεργά στην οικοδόμηση μιας θετικής εικόνας της επι-
χείρησής του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.

«Μία από τις εταιρείες με τις οποίες πιστεύουμε ότι έχουμε 
επιτύχει μια καλή συνεργασία σε όλα τα βασικά σημεία είναι η 
Chipita - μια εταιρεία με θετική εικόνα που απευθύνεται σε νέους 
και δραστήριους ανθρώπους» εξηγούν από τη Stanton Chase. Η 
εικόνα αυτή απαιτεί πολύ επαγγελματισμό και προθυμία για 
εργασία και για συνεχή βελτίωση της ποιότητας, επειδή ο τομέας 
των FMCG είναι αρκετά απαιτητικός και δυναμικός.

Το τελευταίο έργο στο οποίο συνεργάζονται η Stanton 
Chase και η Chipita είναι στον τομέα του μάρκετινγκ. «Είμαστε 
ενθουσιασμένοι που καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε τη 
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας και μαζί με τον πελάτη να 
αναπτύξουμε την ιδέα για τη θέση, έτσι ώστε ο διευθυντής που 
αναζητείται να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της εται-
ρείας» λένε από τη Stanton Chase. Ξεκίνησαν από μια χαμηλό-
τερη θέση αλλά κατά τη διαδικασία επιλογής απέδειξαν ότι ο 
επαγγελματίας που αναζητείται πρέπει να έχει πιο πλούσια 
εμπειρία και μεγαλύτερες δεξιότητες διαχείρισης. Τελικά η 
ανταλλαγή αιτιολογημένων ιδεών και η συνεχής διαδικασία 
επικοινωνίας οδήγησαν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι για 
άλλη μια φορά πέτυχαν να αποδείξουν ότι η αμοιβαία εμπιστο-
σύνη στην εμπειρία και στην αξιολόγηση του επιχειρηματικού 
εταίρου είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη παραγωγι-
κού επιχειρηματικού περιβάλλοντος κάτι από το οποίο όλοι 
έχουν συμφέρον.    

Οι εταιρείες 
αναπτύσσονται μαζί όταν 
υπάρχει καλή επικοινωνία 

και ανταλλαγή εμπειρίας
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Телескопът на Петър Берон, 
грохотът на Ниагара и мирис на тамян 
в изложбата „Парите разказват”, 
организирана от „алфа банк”

Телескопът на Петър Берон, 
часовникът, който Алеко 
Константинов е носил, 
когато е бил прострелян и 
бастунът на Пенчо Славей-
ков бяха част от експонатите 
в софийската Централна 
баня в интерактивната 
изложба „Парите разказват”, 
организирана от „Алфа банк” 
с подкрепата на Столична 
община и общинското дру-
жество „Стара София”. 

Изложбата показа лични вещи, портрети, извадки от днев-
ници, писма и снимки от пътешествия на седем личности, 
изобразени на българските банкноти в обращение - св. 
Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Алеко Константинов, 
Петър Берон, Пенчо Славейков, Иван Милев и Стефан Стам-
болов. Посетителите можеха да видят видео-материали за 
ежедневнието и архитектурата на ХVІІІ, ХІХ и ХХ век, да чуят 
грохота на Ниагарския водопад, запленил Алеко Константи-
нов, да помиришат тамян и розово масло и да попишат с 
пръчка в кутия пясък, както в първите училища.

„Решението да подкрепим изложбата „Парите разказват” 
е естествено продължение на водената от „Алфа банк” соци-
ално отговорна политика”, каза г-н Евангелос Литрас, мени-
джър на „Алфа банк” за България. „Вярвам, че тази модерна 
ретроспекция ще постигне основната си цел – да допринесе 
за повишаване на познанията за българската история, и ще 
предизвика интереса на обществото. Нещо повече, всеки 
ще може да остави своя личен отпечатък в историята, като 
се включи в преписването на „История славянобългарска”.

„Глобул” и „Германос” се включиха в 
инициативата „Мениджър за един ден”
„Глобул” и „Германос” участваха в инициативата „Мениджър за 
един ден” на Junior Achievement-България, която се проведе 
на 29 март под патронажа на министъра на финансите Симеон 
Дянков. Кампанията „Мениджър за един ден” е предназначена 
за ученици от последните класове в гимназията и студенти от 
първите курсове в университета. Инициативата им дава въз-
можност да получат практически опит в реална професио-
нална среда и да се запознаят отблизо с процеса на работа в 
държавните институции, компаниите и неправителствените 
организации. Петима студенти и ученици прекараха един 
работен ден в „Глобул” и „Германос”. Те се запознаха се с исто-
рията на компанията, дейностите по подбор и обучение на 
персонал, рекламата на пазара, поддръжката и качеството на 
мрежата, както и с процеса на работа с клиенти. Участниците 
имаха възможност да се срещнат с мениджъри и специалисти 
от „Глобул” и „Германос”, които споделиха с младежите практи-
ческите си умения и дадоха полезни съвети за бъдещото им 
кариерно развитие.

Το τηλεσκόπιο του πέταρ μπερόν και 
το ρολόι του αλέκο κωνσταντίνοφ στη 

διαδραστική έκθεση «Τα λεφτά μιλάνε» 
που οργανώθηκε από την Alpha Bank 

Το τηλεσκόπιο του Πέταρ Μπερόν και το ρολόι του Αλέκο Κων-
σταντίνοφ αναβιώθηκαν στα κεντρικά λουτρά της Σόφιας στα 
πλαίσια της διαδραστικής έκθεσης «Τα λεφτά μιλάνε» που 
οργανώθηκε από την Alpha Bank με την υποστήριξη του Δήμου 
της Σόφιας και της δημοτικής επιχείρησης «Παλιά Σόφια». Στην 
έκθεση παρουσιάστηκαν προσωπικά αντικείμενα, πορτρέτα, 
αποσπάσματα από ημερολόγια, αλληλογραφία και το έργο 
γενικά των επτά προσώπων που απεικονίζονται στα βουλγά-
ρικα χαρτονομίσματα που βρίσκονται σε κυκλοφορία – του 
Αγίου Ιβάν Ρίλσκι, του Παϊσιου Χιλανδαρινού, του Αλέκο Κων-
σταντίνοφ, του Πέταρ Μπερόν, του Πέντσο Σλαβέικοφ, του Ιβάν 
Μίλεφ και του Στέφαν Σταμπολόφ. Ανάμεσα στα εκθέματα της 
έκθεσης ήταν φωτογραφίες από τα ταξίδια τους, αναμνήσεις 
από τους στενότερους φίλους και συγγενείς τους, καθώς και 
οπτικοακουστικό υλικό για τα ήθη και την αρχιτεκτονική του 
18ου, 19ου και του 20ου αιώνα. 

«Η απόφαση για την υποστήριξη της έκθεσης «Τα λεφτά 
μιλάνε» είναι μια φυσική επέκταση της κοινωνικά υπεύθυνης 
πολιτικής της Alpha Bank», δήλωσε ο κ. Ευάγγελος Λύτρας, 
διευθυντής της Alfa Bank στη Βουλγαρία. «Πιστεύω ότι αυτή η 
σύγχρονη ιστορική αναδρομή θα επιτύχει τον κύριο στόχο της 
- να συμβάλει στην βαθύτερη γνώση της βουλγαρικής ιστορίας, 
και να προκαλέσει το δημόσιο ενδιαφέρον. Επιπλέον ο καθένας 
θα μπορεί να αφήσει το προσωπικό του σημάδι στην ιστορία 
αντιγράφοντας με το χέρι τη «Σλαβοβουλγαρική ιστορία».

Η Globul και η Germanos 
προσχώρησαν στην πρωτοβουλία 

«επιχειρηματίας για μια μέρα»
Η Globul και η Germanos συμμετείχαν στην πρωτοβουλία «Επι-
χειρηματίας για μια μέρα» της Junior Achievement-Bulgaria, η 
οποία φέτος πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου υπό την 
αιγίδα του υπουργού Οικονομικών κ. Συμεών Ντιάνκοφ. 

Η πρωτοβουλία «Επιχειρηματίας για μια μέρα» απευθύνεται 
στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του γυμνασίου και 
στους φοιτητές των πρώτων τάξεων του πανεπιστημίου. Η 
πρωτοβουλία δίνει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
πρακτική εμπειρία σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον 
και να εξοικειωθούν με τον τρόπο εργασίας στα κρατικά ιδρύ-
ματα, στις κρατικές επιχειρήσεις και στις ΜΚΟ. Στο πλαίσιο της 
φετινής πρωτοβουλίας, πέντε μαθητές και φοιτητές πέρασαν 
μια εργάσιμη ημέρα στην εταιρεία Globul και Germanos. 

Συμμετείχαν στις ομάδες των διευθύνσεων «Ανθρωπίνων 
Πόρων και Διοίκησης», «Διαφήμισης και Επικοινωνίας», «Εξυπη-
ρέτησης Πελατών» και στο «Κέντρο συντήρησης του δικτύου» 
και πληροφορήθηκαν για την ιστορία της εταιρείας, τις διαδικα-
σίες επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, τη διαφήμιση στην 
αγορά, τη συντήρηση και την ποιότητα του δικτύου, καθώς και 
για τους τρόπους εξυπηρέτησης πελατών. Οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με στελέχη της διοίκησης 
και υπαλλήλους της Globul και της Germanos, οι οποίοι μοιρά-
στηκαν με τους νέους τις εφαρμοσμένες δεξιότητες και τους 
έδωσαν συμβουλές για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους.
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„Пощенска банка” спечели награда SABRE в рамките на 
тазгодишното издание на международния конкурс за пости-
жения в сферата на връзките с обществеността SABRE 2011. 
Банката беше отличена в категория „Постер, календар, 
фотография”, чиито победители бяха обявени преди офици-
алната церемония, която ще се проведе в Прага на 18 май. 
Наградата е присъдена за корпоративния календар на 
„Пощенска банка” за 2010 г. Той е част от кампанията „Зелен 
старт с Пощенска банка“, която насърчава грижата към 
околната среда. Календарът изобразява на пръв поглед 
непотребни предмети, които са намерили нов живот. Освен 
вече обявения приз, още два проекта на "Пощенска банка" 
са финалисти в категории, чиито победители ще са ясни по-
късно. Програмата „Силен старт с Пощенска банка” е номи-
ниран в категория „Кампания в сферата на образованието“. 
Другата номинирана инициатива на банката е кампанията 
„Пресичай на сигурно“ в категория „Кампания, реализирана 
на Балканите“.

„Пощенска банка” отличена с 
награда SABRE 

Η Postbank κέρδισε το βραβείο SABRE στον εφετινό διεθνή 
διαγωνισμό σχετικά με τα επιτεύγματα στον τομέα δημοσίων 
σχέσεων SABRE 2011. Η τράπεζα βραβεύτηκε στην κατηγορία 
«Αφίσα, ημερολόγιο, φωτογραφία», οι νικητές της οποίας ανα-
κοινώθηκαν πριν από την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην 
Πράγα στις 18 Μαΐου. Το βραβείο απονεμήθηκε για το εταιρικό 
ημερολόγιο της Postbank για το 2010 και το οποίο αποτελεί 
μέρος της εκστρατείας «Πράσινο ξεκίνημα με την Postbank» 
και ενθαρρύνει τη φροντίδα για το περιβάλλον. Το ημερολόγιο 
απεικονίζει άχρηστα, εκ πρώτης όψεως, αντικείμενα, που όμως 
βρήκαν νέα ζωή. Εκτός από το βραβείο που ανακοινώθηκε ήδη, 
δύο ακόμη  έργα της Postbank είναι υποψήφια σε άλλες κατη-
γορίες, αλλά οι νικητές θα ανακοινωθούν αργότερα. Το πρό-
γραμμα «Ισχυρό ξεκίνημα με την Postbank» ήταν υποψήφιο 
στην κατηγορία «Εκστρατεία στον τομέα της εκπαίδευσης». Η 
άλλη υποψηφιότητα της τράπεζας είναι η εκστρατεία «Διέσχισε 
το δρόμο με ασφάλεια» στην κατηγορία «Εκστρατεία στα Βαλ-
κάνια».

Η Postbank τιμήθηκε με το βραβείο 
SABRE 

Възстановка на 
тракийска колесница в 
aрхеологическия музей с 
подкрепата на ОББ

Изложбата „Блясъкът на Вечността – Двуколката от село 
Караново, Новозагорско”, организирана с подкрепата на 
„Обединена българска банка”, представи традициите на 
траките в производство на колесници и мястото на колес-
ниците в погребалните им ритуали в Националния археоло-
гически институт с музей при БАН през април. Изложбата 
показа възстановка на тракийската колесница, открита 
през 1976 г. в надгробната Дълга могила. Двуколката е 
известна с уникалната си апликация, представена за първи 
път пред българската публика през 2009 г. от ОББ, сдруже-
ние „Културни проекти” и община Нова Загора.

Изложбата представи и практиката „погребение на 
колесница”, която включва ритуално убийство на любимата 
кола на покойния аристократ, за да може да го последва в 
задгробния живот.

αναπαράσταση θρακικού άρματος 
στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο με 

την υποστήριξη της UBB
Η έκθεση με μότο «Η λάμψη της αιωνιότητας - το δίτροχο 

άρμα από το χωριό Καράνοβο στην περιοχή Νόβα Ζαγγόρα», 
που διοργανώθηκε τον Απρίλιο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών με την υποστή-
ριξη της United Bulgarian Bank, παρουσίασε την παράδοση 
των Θρακών στην κατασκευή αρμάτων και το ρόλο των αρμά-
των στα ταφικά έθιμα των Θρακών. 

Στην έκθεση παρουσιάστηκε η αναπαράσταση του θρακι-
κού άρματος που ανακαλύφθηκε το 1976 στον τύμβο «Μακρά 
μογκίλα». Το δίτροχο άρμα είναι γνωστό για τη μοναδική διακό-
σμησή του και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο βουλγα-
ρικό κοινό το 2009 από την UBB, την ένωση «Πολιτιστικά προ-
γράμματα» και το Δήμο Νόβα Ζαγγόρα.

Στην έκθεση παρουσιάστηκε και η πρακτική της «κηδείας 
άρματος», που περιλαμβάνει την τελετουργική δολοφονία του 
αγαπημένου οχήματος του εκλιπόντος αριστοκράτη, προκει-
μένου να τον συνοδεύσει στη μετά θάνατον ζωή.
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„ЕКО България” пусна на 
българския пазар безоло-
вен бензин 95EKONOMY, с 
който потребителите ще 
спестяват до 2% от консу-
мацията си на гориво или 
по един литър на всеки 
зареден 50-литров резер-
воар. 

От 12 май „ЕКО Бълга-
рия”, която е част от 
Hellenic Petroleum Group, 
замени в мрежата си от 
бензиностанции в стра-
ната обикновения бензин 
тип 95 с новия 95EKONOMY, като цената остана същата. 

„Новият продукт 95EKONOMY дава по-високо качество 
на нашите клиенти и в същото време намалява техните 
разходи за гориво. С него потребителите пестят и имат 
по-голям избор”, каза г-н Янис Поликандриотис, изпълни-
телен директор на „ЕКО България”.

Продуктът, резултат от сътрудничеството на Hellenic 
Petroleum Group с BASF, съдържа добавката KEROPUR®, 
която пази двигателя чист и намалява разходите за под-
дръжка и за гориво, което води и до редуциране на въгле-
родните емисии в атмосферата.

„ЕКО България” присъства на българския пазар от 
2002 г. Компанията има 81 ЕКО бензиностанции в стра-
ната.

Безоловният бензин 95EKONOMY на  
„ЕКо българия” намалява с до 2%  
разхода на автомобила

Четири банки - членове на Гръцкия бизнес съвет в Бълга-
рия, бяха отличени на деветия международен финансов 
форум „Банки Инвестиции Пари”. 

Виртуалната карта MasterCard на „Пощенска банка” 
грабна голямата награда за „Финансов продукт на годината”. 
Тя събра най-голям брой точки в категориите „Финансов 
продукт на годината” и „Иновативност и качество”.

„Обединена българска банка” спечели първа награда за 
депозит „Форекс” в категорията “Депозитни продукти”.

Съвместният продукт на „УниКредит Булбанк” и друже-
ството за взаимни фондове „Пайъниър Инвестмънтс” – 
„Спестовен план Pioneer”, беше признат за най-добър инвес-
тиционен продукт.

Ипотечният кредит с фиксирана лихва на „Емпорики 
Банк България” беше награден в категорията кредитни про-
дукти.

Форумът беше организиран от фондация „Банки Инвес-
тиции Пари” съвместно с „М3 Комюникейшънс Груп” и с под-
крепата на „Крестън Булмар”, „Пощенска банка”, „Емпорики 
банк” и „Икап България”.

Той се проведе под надслов „Финансовият сектор в Бъл-
гария – гарант за стабилността и възстановяването на ико-
номиката” и събра над 200 участници. Присъстваха преми-
ерът Бойко Борисов и министрите Трайчо Трайков, Симеон 
Дянков и Томислав Дончев.

Η Postbank, η UBB, η UniCredit Bulbank και η 
Emporiki Bank Bulgaria με βραβεία από τo φόρουμ 

«Τράπεζες, Επενδύσεις, Χρήματα» 
 

Τέσσερις τράπεζες - μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβου-
λίου στη Βουλγαρία (HBCB) - τιμήθηκαν στο πλαίσιο του 9ου Διε-
θνούς χρηματοπιστωτικού φόρουμ «Τράπεζες, Επενδύσεις, Χρή-
ματα».

Η εικονική κάρτα MasterCard της Postbank τιμήθηκε με το 
μεγάλο βραβείο για το «Χρηματοπιστωτικό προϊόν της χρονιάς». 
Συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις κατηγορίες «Χρη-
ματοπιστωτικό προϊόν της χρονιάς» και «Καινοτομία και ποιότητα». 
Η United Bulgarian Bank κέρδισε το πρώτο βραβείο για την κατά-
θεση Forex στην κατηγορία «Καταθετικά προϊόντα».

Το κοινό προϊόν της UniCredit Bulbank και της εταιρείας αμοι-
βαίων κεφαλαίων Pioneer Investments, «Πρόγραμμα αποταμίευ-
σης Pioneer», αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο επενδυτικό προϊόν.

Το στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο της Emporiki Bank 
Bulgaria τιμήθηκε στην κατηγορία «Πιστωτικά προϊόντα».

Το φόρουμ διοργάνωσαν από κοινού το ίδρυμα «Τράπεζες, 
Επενδύσεις, Χρήματα» και η M3 Communications Group με την 
υποστήριξη της Krestan Bulmar, της Postbank, της Emporiki Bank 
και της ICAP Bulgaria. Το θέμα του φόρουμ ήταν:  «Ο χρηματοπι-
στωτικός τομέας στη Βουλγαρία - εγγυητής για τη σταθερότητα 
και την ανάκαμψη της οικονομίας» και συγκέντρωσε πάνω από 
200 συμμετέχοντες. Παρευρέθησαν επίσης ο Πρωθυπουργός 
Μπόικο Μπορίσοφ και οι Υπουργοί Τράιτσο Τράικοφ, Συμεών 
Ντιάνκοφ και Τόμισλαβ Ντόντσεφ.

Η ΕΚΟ Bulgaria παρουσίασε στη 
βουλγαρική αγορά τη νέα αμόλυ-
βδη βενζίνη 95 EKONOMY, η οποία 
προσφέρει οικονομία στην κατα-
νάλωση καυσίμου έως 2% ή έως 
και 1 λίτρο σε κάθε γέμισμα του 
ρεζερβουάρ 50 λίτρων.

Από τις 12 Μαΐου η ΕΚΟ Bulgaria, 
η οποία αποτελεί μέρος του Ομίλου 
Ελληνικά Πετρέλαια, αντικατέ-
στησε στο δίκτυο πρατηρίων της 
στη Βουλγαρία την αμόλυβδη βεν-
ζίνη 95 οκτανίων με τη νέα βενζίνη 
95EKONOMY, ενώ η τιμή παρέμεινε 
η ίδια.  «Το νέο προϊόν 95EKONOMY 

εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα στους πελάτες μας και παράλληλα 
προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. Η νέα βενζίνη 
δίνει στους πελάτες περισσότερες επιλογές και δυνατότητα εξοι-
κονόμησης χρημάτων», δήλωσε ο κ. Ιωάννης Πολυκανδριώτης, 
Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΚΟ Bulgaria. 

Το προϊόν που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ομίλου 
Ελληνικά Πετρέλαια με τη γερμανική εταιρία χημικών BASF, περιέ-
χει το πρόσθετο KEROPUR ®, το οποίο διατηρεί τον κινητήρα 
καθαρό και μειώνει το κόστος για τη συντήρηση και τα καύσιμα, 
γεγονός που οδηγεί σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. 

Η παρουσία της ΕΚΟ Bulgaria στη βουλγαρική αγορά χρονο-
λογείται από το 2002. Η εταιρεία διαθέτει 81 πρατήρια καυσίμων 
ΕΚΟ στη χώρα.

Η αμόλυβδη βενζίνη 95EKONOMY της  
εκο Bulgaria μειώνει την κατανάλωση  

καυσίμου κατά 2% 

Награди от „Банки Инвестиции Пари” за 
„Пощенска банка”, ОББ, „УниКредит Булбанк” и 
„Емпорики Банк България”
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„Мултирама България”, най-голямата специализирана 
верига магазини за компютри и периферия в страната, 
отвори своя единадесети магазин в Пловдив.

В него, както и в другите си магазини, компанията запоз-
нава клиентите си с най-новите IT продукти, а експертният 
персонал им помага да намерят най-подходящите техноло-
гични решения.

Компанията разполага със специализиран сервизен 
център във всеки магазин и развива програма за лоялност, 
с която потребителите могат да печелят от отстъпки.

Компанията поддържа и електронен магазин на адрес 
www.multirama.bg.

„Мултирама България” 
отвори 11-ия си магазин

Η Multirama Bulgaria, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη αλυ-
σίδα καταστημάτων στον τομέα των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και περιφέρειας στη χώρα, άνοιξε το ενδέκατο 
κατάστημά της στο κέντρο της Φιλιππούπολης.

Σ’ αυτό, όπως και στα άλλα καταστήματά της, η εται-
ρεία φέρνει σ’ επαφή τους πελάτες της με τα τελευταία 
προϊόντα πληροφορικής, ενώ το εξειδικευμένο προσω-
πικό της  βοηθά στην εξεύρεση των καταλληλότερων 
τεχνολογικών λύσεων.

Εκτός από το άνοιγμα νέων σημείων πώλησης, η 
Multirama αγωνίζεται για συνεχή βελτίωση της ποιότη-

τας των προτεινόμενων υπηρεσιών της πριν και μετά την 
πώληση. Διαθέτει εξειδικευμένο κέντρο παροχής υπηρεσιών 
σε κάθε κατάστημα και αναπτύσσει θεμιτό πρόγραμμα από το 
οποίο οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν και να κερδίσουν 
από εκπτώσεις.

Η εταιρεία διατηρεί και e-shop στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.multirama.bg.

Ο Όμιλος Printec, ηγετική εταιρεία στον τομέα των λύσεων για 
τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη, παρουσίασε, στο ξενοδοχείο Sheraton στη Σόφια, 
τη στρατηγική της και το ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο των υπη-
ρεσιών της. Σύμφωνα με εκπροσώπους της διοίκησης, η εται-
ρεία έχει φιλόδοξα σχέδια με στρατηγικό στόχο τη διαφοροποί-
ηση των προϊόντων και την επέκταση σε νέες αγορές.

«Η Printec Bulgaria έχει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη 
του ομίλου όχι μόνο ως προς τα έσοδα και τα κέρδη, αλλά και 
ως προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων και λύσεων», δήλωσε ο 
κ. Παουλίν Κόλεφ, Διευθύνων Σύμβουλος της Printec Bulgaria 
και πρόσθεσε ότι όλα σχεδόν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
στη Βουλγαρία είναι πελάτες της εταιρείας.

Η Printec Bulgaria δραστηριοποιείται από το 1992 και είναι 
το πρώτο υποκατάστημα του ομίλου που εκπροσωπείται 
σήμερα σε 15 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα εξειδικευμένων λύσεων για χρηματοπιστωτικούς οργα-
νισμούς, εταιρείες πετρελαιοειδών και λιανικής και οργανι-
σμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

„Принтек Груп”, водеща компания в областта на решенията 
за информационни и комуникационни технологии в Югоиз-
точна Европа, представи стратегията и обогатеното си 
портфолио от услуги на презентация в хотел „Шератон” в 
София. Според представителите на мениджмънта компани-
ята има амбициозни планове със стратегически фокус 
върху продуктовата диверсификация и експанзията на 
нови пазари.

„Принтек България” допринесе значително за развити-
ето на групата не само по отношение на приходите и печал-
бата, но и в областта на разработване на нови продукти и 
решения”, каза г-н Паулин Колев, изпълнителен директор 
на „Принтек България”, и добави, че клиенти на компанията 
са почти всички финансови институции в България.

„Принтек България” развива дейността си от 1992 г. и е 
първото подразделение на групата, която в момента е пред-
ставена в 15 страни в Югоизточна Европа. Компанията 
предлага широка гама от специализирани решения за 
финансови институции, петролни компании, големи ритей-
лъри, както и за много други организации в публичния и 
частния сектор.

Η Multirama Bulgaria  
άνοιξε το 11ο  

κατάστημά της

„Принтек” представи 
обогатеното си продуктово 
портфолио 

Ο Όμιλος Printec παρουσίασε 
το ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο 

των προϊόντων του
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μέλη του hBcB ανάμεσα στις καλύτερες 
βουλγαρικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων

 
Είκοσι πέντε εταιρείες με 65 προγράμματα διαγωνίστηκαν για 
τα φετινά βραβεία BAPRA Bright Awards της Ένωσης Εταιρειών 
Δημοσίων Σχέσεων Βουλγαρίας (BAPRA). Η εταιρεία M3 
Communications Group ανακηρύχθηκε «Εταιρεία της χρονιάς», 
ενώ τιμήθηκαν ακόμα η APRA, η All Channels και η V+O 
Bulgaria.

Η APRA κατέλαβε τις πρώτες θέσεις στην κατηγορία «Ειδική 
εκδήλωση» με το πρόγραμμα «Να ζεις 
δραστήρια» για τη Nestle Bulgaria και 
στην κατηγορία «Καινοτόμος εκστρα-
τεία» και την τρίτη θέση στην κατηγο-
ρία «Εκστρατεία αειφόρου ανάπτυ-
ξης» με το πρόγραμμα «Η πράσινη 
πόλη μου» για την Coca-Cola. Η 
εκστρατεία «Ισχυρό ξεκίνημα» της All 
Channels και της Postbank κατέλαβε 
την τρίτη θέση στην κατηγορία «Και-
νοτόμος εκστρατεία».  Στην κατηγορία 
«Ειδική εκδήλωση» η V+O Bulgaria 
κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ η 
APRA – την τρίτη. 

Шефилдският университет  
и висшето училище по застраховане и 
финанси обучават български студенти по 
7 съвместни учебни програми 

„Сити Колидж”, международният факултет на Шефилдския 
университет, в партньорство с Висшето училище по застра-
ховане и финанси (ВУЗФ), стартира първата по рода си прог-
рама за придобиване на световно призната английска 
диплома в България. 

Съвместните програми, които предлагат University of 
Sheffield и Висшето училище по застраховане и финанси, са 
седем, като четири от тях са за придобиване на бакалавър-
ска степен в направленията бизнес счетоводство и финанси, 
бизнес и финансов мениджмънт, бизнес маркетинг и бизнес 
информатика, а три - за придобиване на магистърска сте-
пен по специалностите маркетинг, реклама и връзки с 
обществеността, банково дело и финанси и бизнес менидж-
мънт и технологии. 

βούλγαροι φοιτητές σε επτά κοινά εκπαιδευ-
τικά προγράμματα στο πανεπιστήμιο του 

σέφιλντ και στην Ανώτερη σχολή Ασφαλειών 
και οικονομικών

Το City College, διεθνές τμήμα του Πανεπιστήμιου του Σέφιλντ, σε 
συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Ασφαλειών και Οικονομικών, 
ξεκίνησε ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την απόκτηση διεθνώς 
αναγνωρισμένου βρετανικού τίτλου σπουδών στη Βουλγαρία. 

Τα κοινά προγράμματα που προτείνουν το Πανεπιστήμιο 
του Σέφιλντ και η Ανώτατη Σχολή Ασφαλειών και Οικονομικών 
είναι επτά, τέσσερα εκ των οποίων αφορούν την απόκτηση τίτ-
λου σπουδών Bachelor στον τομέα της Λογιστικής και Οικονομι-
κών στις Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις και οικονομική διαχείριση, 
Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων και  Πληροφορικής Επιχειρήσεων. Τα 
υπόλοιπα τρία αποσκοπούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών στο Μάρκετινγκ, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις, 
στο Τραπεζικό έργο και Οικονομικά,στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και Τεχνολογία. 

“Стантън Чейс българия”  
навърши пет години

„Стантън Чейс Бълга-
рия” – една от водещите 
фирми в директния под-
бор на персонал на ниво 
среден и висш менидж-
мънт – отпразнува петата 
си годишнина с изискан 
коктейл с партньори, кли-
енти и партньори в Наци-
оналния археологически 
музей.

Компанията е част от 
световния лидер „Стантън 
Чейс Интернешънъл”. 

η stanton chase Bulgaria γιόρτασε  
τα πέντε της χρόνια

H Stanton Chase Bulgaria, μία από τις ηγετικές εταιρείες 
στην απευθείας επιλογή προσωπικού σε επίπεδο μέσου και 
ανώτατου management, γιόρτασε την πέμπτη επέτειό της με 
ένα εξαιρετικό κοκτέιλ στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
παρέα με συνεργάτες και πελάτες.

Η εταιρεία αποτελεί παράρτημα του παγκόσμιου ηγέτη 
Stanton Chase International στη Βουλγαρία και δραστηριο-
ποιείται σε προγράμματα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, των φυσικών 
πόρων και ενέργειας, των επαγγελματικών υπηρεσιών, των 
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και της φαρμακοβιο-
μηχανίας. 

Членове на ГбСб сред най-добрите  
български ПР агенции

Двадесет и пет агенции с 65 проекта се надпреварваха за 
наградите BAPRA Bright Awards на Българската асоциация 
на ПР агенциите (БАПРА) тази година. „M3 Комюникейшънс 
Груп”стана „Агенция на годината”, а сред отличените аген-
ции бяха и „Апра”, „Ол ченълс” и „Ви плюс О България”.

„Апра” зае първите места в категориите „Специално 
събитие” с "Живей Активно" за „Нестле България” и „Инова-
тивна кампания” и третото 
място в категорията  „Кампания 
за устойчиво развитие” за "Моят 
Зелен Град" за „Кока-кола.” Кам-
панията на „Ол ченълс” и 
„Пощенска банка” „Силен старт" 
се класира на трето място в 
категорията „Иновативна кам-
пания”.

В раздела за специално 
събитие „Ви плюс О България” 
се класира на второ място, а 
друго събите на „Апра” – на 
трето.
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бордното списание на „българия Ер” 
стъпва на земята

В началото на април на 
българския пазар се появи 
ново луксозно издание за 
бизнес, икономика и 
лайфстайл - The Business 
Magazine. Списанието 
всъщност е „наземна” версия 
на Bulgaria On Air The Inflight 
Magazine, бордното списание 
на „България Ер”. Издателите 
му го определят като най-
четеното българско бизнес 
издание на базата на 
потенциалната му аудитория 
от около 110 000 души 
месечно.

За разлика от повечето 
бордни списания на 
авиокомпании, които са 

фокусирани върху пътешествията и лайфстайла, Bulgaria On 
Air акцентира върху сериозните икономически анализи и 
позитивния поглед върху възможностите за правене на 
бизнес в България. Според издателите това е логично с 
оглед на профила на аудиторията им - преобладаващо хора 
с добри финансови възможности, но с малко свободно 
време, които имат ограничена възможност да следят 
дневните медии. Около 40% на сто от читателите на 
списанието са собственици на фирми или мениджъри, над 
половината са с доходи над средните или много над 
средните.

Списанието е двуезично - на български и на английски.  
Медийната група Bulgaria On Air подготвя и едноименна 
телевизия с бизнес насоченост, която ще стартира най-
вероятно в началото на лятото. 

το περιοδικό πτήσης της Bulgaria air πάτησε 
στη γη

Στις αρχές Απριλίου ένα νέο πολυτελές περιοδικό, The Business 
Magazine, εμφανίστηκε στη βουλγαρική αγορά και αφορά τις 
επιχειρήσεις, την οικονομία, τον τρόπο ζωής. Στην πραγματικό-
τητα, το περιοδικό αποτελεί την «εκδοχή εδάφους» της Bulgaria 
On Air The Inflight Magazine - περιοδικό πτήσης της Bulgaria Air. 
Οι εκδότες του εκτιμούν ότι είναι το πιο διαβασμένο βουλγαρικό 
επιχειρηματικό περιοδικό και μιλούν για 110 000 περίπου δυνά-
μει αναγνώστες μηνιαίως.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα περιοδικά πτήσης αεροπορι-
κών εταιρειών που επικεντρώνουν τη θεματολογία τους στα 
ταξίδια και τον τρόπο ζωής, το Bulgaria On Air επικεντρώνεται 
στις σοβαρές οικονομικές αναλύσεις και στη θετική παρουσίαση 
των δυνατοτήτων ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τους εκδότες, ο θεματικός προσα-
νατολισμός του περιοδικού ορίζεται από το προφίλ των αναγνω-
στών του – είναι κυρίως άνθρωποι σε καλή οικονομική κατά-
σταση με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και περιορισμένη 
δυνατότητα καθημερινής παρακολούθησης των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. Περίπου το 40% των αναγνωστών του είναι ιδιο-
κτήτες ή διευθυντές επιχειρήσεων, περισσότεροι δε από τους 
μισούς έχουν εισόδημα πάνω ή πολύ πάνω από το μέσο όρο.

Η έκδοση είναι δίγλωσση – στην αγγλική και στη βουλγαρική. 
Ο media group Bulgaria On Air ετοιμάζεται να εμφανισθεί με 
δική του τηλεόραση που θα φέρει το ίδιο όνομα και θα προσανα-
τολίζεται επίσης στον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτό θα συμβεί 
κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του καλοκαιριού.

“Forbes Bulgaria” - τώρα κάθε μήνα  
Η κυκλοφορία του πρώτου 
τεύχους του μηνιαίου περιοδι-
κού Forbes Bulgaria ήταν η 
αφορμή που συγκέντρωσε σε 
κοκτέηλ επιχειρηματίες, υψη-
λόβαθμα διευθυντικά στελέχη 
και εκπροσώπους του επιχει-
ρηματικού κόσμου. Ο πρόε-
δρος και αρχισυντάκτης του 
Forbes, Στιβ Φόρμπς, απηύ-
θυνε επίσημο χαιρετισμό, μέσω 
εικονομηνύματος, σε όλη την 
ομάδα της βουλγαρικής έκδοσης. Επίσημο χαιρετισμό απηύθυ-
ναν, επίσης,  ο Πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλγαρία, Τζέιμς Ουόρλικ 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit Bulbank και Αντιπρό-
εδρος της Συνομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων στη 
Βουλγαρία (CEIBG), Λεβόν Χαπαρτσουμιάν. 

Στην ομιλία του, ο αρχισυντάκτης της βουλγαρικής έκδοσης, 
Γιορντάν Ματέεφ, τόνισε ότι βασικός στόχος του είναι η δημι-
ουργία γύρω από το Forbes Bulgaria μιας κοινότητας δραστή-
ριων ανθρώπων, οι οποίοι να ανταλλάσσουν ιδέες, γνώσεις και 
εμπειρίες. Το Forbes Bulgaria, που εκδίδεται από την Attica 
Media Bulgaria, κυκλοφορεί την τελευταία εβδομάδα κάθε 
μήνα. Το περιοδικό παρουσιάζει επίκαιρα θέματα, εκτιμήσεις 
και αναλύσεις στον τομέα των επιχειρήσεων, της οικονομίας, 
των οικονομικών και της πολιτικής στον κόσμο και τη Βουλγα-
ρία. 

Το Forbes εμφανίσθηκε στην αγορά της Βουλγαρίας στα 
τέλη του περασμένου έτους με ειδική ετήσια έκδοση αφιερω-
μένη στον πλούτο και στο δρόμο προς αυτόν. 

„Forbes българия” вече всеки месец

Предприемачи, топ мениджъри и представители на бизнеса 
се събраха на коктейл по повод излизането на първия месе-
чен брой на „Forbes България”. С официално видео обръще-
ние председателят и главен редактор на Forbes Стийв Форбс 
поздрави целия екип на българското издание. Официални 
поздравления отправиха посланикът на САЩ в България Н. 
Пр. Джеймс Уорлик и главният изпълнителен директор на 
„Уникредит Булбанк” и зам.-председател на КРИБ г-н Левон 
Хампарцумян. 

В своята реч главният редактор на българското издание 
Йордан Матеев подчерта, че основната му цел е да създаде 
около „Forbes България” общество от активни хора, които 
обменят идеи, знания и опит.

„Forbes България”, издание на „Атика Медия България”, 
излиза на пазара всяка последна седмица на месеца. Списа-
нието представя най-актуалните теми, класации и анализи в 
бизнеса, икономиката, финансите и политиката по света и у 
нас.

Forbes стъпи на българския пазар в края на миналата 
година със специално годишно издание, посветено на 
богатството и пътя към него.
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НеВеНа кРъСтеВа

„Ще ви кажа какво тук няма да намерите – големи луксозни 
хотели”, казва Димитрис Сарис, управляващ директор на два 
семейни хотела в Олимпиада, малко селце на най-източния 
ръкав на Халкидическия полуостров. Застанал е сред остан-
ките от град, съществувал преди двайсет и осем века, а зад 
него зелените склонове на планината ограждат малък 
залив.

Градът е Стагира, създаден около 655 г. пр. Хр. от йоний-
ски колонизатори от остров Андрос, които по-късно са 
изместени от заселници от Халкида. По време на Персий-
ските войни през 424 г. пр. Хр. градът се отцепва от Атина и се 
съюзява със Спарта. Атиняните обграждат града, но безус-
пешно. По-късно Стагира се присъединява към Халкидиче-
ската лига, която обединява всички градове на Халкидиче-
ския полуостров. През 349 г. пр. Хр. градът е обсаден и пада 
под властта на Филип Втори, който го унищожава напълно. 
Възстановява го няколко години по-късно, защото е родното 
място на учителя на сина му Александър. Учителят е Аристо-
тел.

Древна Стагира обаче никога не се възстановява напълно 
и географът Страбон, който живял по времето на Христос, 
говори вече за безлюден град. Около хиляда години по-
късно на мястото на древна Стагира се издига малък средно-
вековен замък. Развалини от него са и почти единственото, 
което съществувало на красивия полуостров Лиотопи, преди 

за едно 
тихо селце с 
величествено 
име, един 
философ и 
останките от един 
древен град

νεβενα κρασΤεβα

«Θα σας πω τι δεν θα βρείτε εδώ - μεγάλα ξενοδοχεία πολυτε-
λείας», δήλωσε ο Δημήτρης Σαρρής, διευθυντής δύο οικογενεια-
κών ξενοδοχείων στην Ολυμπιάδα, ένα μικρό χωριό στην ανατο-
λικότερη χερσόνησο της Χαλκιδικής. Βρίσκεται ανάμεσα στα 
ερείπια μιας πόλης που υπήρχε πριν από είκοσι οκτώ αιώνες και 
πίσω του οι καταπράσινες πλαγιές του βουνού περιβάλλουν ένα 
μικρό κόλπο.

Η πόλη ιδρύθηκε το 665 π.Χ., από Ίωνες αποίκους της νήσου 
Άνδρου, ενώ λίγο αργότερα έφθασαν άποικοι κι από τη Χαλκίδα. 
Κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο και συγκεκριμένα το 424 π.Χ., 
η πόλη αποστάτησε από τους Αθηναίους και συμμάχησε με τους 
Σπαρτιάτες. Οι Αθηναίοι έσπευσαν να πολιορκήσουν την πόλη, 
δίχως όμως αποτέλεσμα. Αργότερα, τα Στάγειρα προσχώρησαν 
στο Κοινό των Χαλκιδέων, στη συνομοσπονδία δηλαδή όλων 
των πόλεων της Χαλκιδικής. Το 349 π.Χ. η πόλη πολιορκήθηκε και 
στη συνέχεια υπέκυψε στο βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β΄, ο 
οποίος και την κατέστρεψε ολοσχερώς, για να την επανιδρύσει 
όμως λίγα χρόνια αργότερα ο ίδιος, προς τιμήν του Αριστοτέλη, ο 
οποίος ήταν δάσκαλος του γιου του Αλέξανδρου. 

Τα αρχαία Στάγειρα όμως δεν μπόρεσαν να ανακάμψουν 
πλήρως ποτέ και ο γεωγράφος Στράβων, που έζησε στα χρόνια 
του Χριστού, σημειώνει ότι στην εποχή του τα Στάγειρα ήταν ήδη 
ερημωμένα. Χίλια περίπου χρόνια αργότερα αναφέρεται η 
ύπαρξη, στην ίδια θέση, ενός μικρού μεσαιωνικού κάστρου. Τα 
ερείπιά του ήταν το μόνο που υπήρχε στην όμορφη χερσόνησο 
Λιοτόπι πριν από την έναρξη των ανασκαφών στη δεκαετία του 
‘60 του 20ου αιώνα. Εκείνη την εποχή, πυκνή δασώδης βλάστηση 
καλύπτει τα ελάχιστα ίχνη της αρχαίας πόλης. Η θέση των Αρχαίων 
Σταγείρων ορίζεται από την περιγραφή του Στράβωνα, σύμφωνα 
με τον οποίο η πόλη βρίσκεται απέναντι από ένα νησί και σε μια 
συγκεκριμένη απόσταση από την αρχαία πόλη Άκανθο (σημε-
ρινή Ιερισσό). Το μοναδικό νησί στην περιοχή είναι το ερημονήσι 

για ένα ήσυχο χωριό 
με μεγάλο όνομα, για 
ένα φιλόσοφο και για 

τα απομεινάρια μιας 
αρχαίας πόλης

Сн
им

ки
: Н

ев
ен

а 
Кр

ъс
те

ва



45

LIFESTyLEαπρίλιος - μάιος  2011 

да започнат археологически разкопки през 60-те години на 
20-и век. По това време гъста растителност покривала едва 
забележими следи от древния град. Местоположението на 
древна Стагира е определено по описанието, което именно 
Страбон дава – срещу остров и на точно определено разсто-
яние от древния град Акантос, днешен Йерисо. Единственият 
остров в района е безлюдният Кафканас, на 2,5 километра от 
полуостров Лиотопи. Разкопките са преустановени сравни-
телно скоро и възобновени чак през 90-те години, но вече 
много по-систематично и в по-широк мащаб. Днес вече дават 
представа за размерите на града с неговите два километра 
крепостни стени с кула, резервоар за вода, светилища, 
обществени сгради и павирани улици.

Древна Стагира е разположена върху два хълма, от които 
се разкрива изключителна гледка. Покрити с дъбове, кес-
тени и букове, склоновете на планината Стратонико се спус-
кат към морето, оформяйки малки заливи с диви плажове, 
само три от които са охранявани. Планината попада в Натура 
2000. Тук са и едни от най-големите естествени ферми за 
миди в Гърция, разказва Сарис.

„Нямаме луксозни хотели, но имаме малки уютни семейни 
хотелчета, които хората тук развиват още от 1950 г., имаме 
ресторанти на брега на морето, имаме аптека и имаме при-
рода”, казва той.

Олимпиада се намира на около половин километър от 
древна Стагира, на брега на морето. Предполага се, че сел-
цето е кръстено на майката на Александър. Създадено е от 
преселници от Мала Азия през 1923 г. През зимата населени-
ето му е около 500 души. В района има три хотела с общ капа-
цитет от 120 легла, два къмпинга и много семейни хотелчета, 
където всеки гост получава внимание и сърдечност и си 
почива истински в непринудена атмосфера. Такива са и двата 
хотела на Сарис. В единия ни посрещат с прясно изпечени 
домашни сладки. През дървените прозорците с бродирани 
бели пердета се вижда селската църква и заливът, където 
няколко рибарски лодки и една яхта се поклащат кротко. 
Освен домашна кухня при домакините си, които често готвят 
с плодове и зеленчуци от собствените си градини, туристите 
могат да похапнат местни мезета, прясна риба и рибни дели-
катеси и традиционната скара в ресторантите на плажа. 
Тишината и спокойствието привличат много семейства с 
деца и туристи, които, когато не се излежават на слънце или 
обикалят исторически забележителности, могат да наемат 
колелета или да правят преходи в планината.

Καυκανάς, που βρίσκεται 2,5 χλμ. από τη χερσόνησο Λιοτόπι. Οι 
ανασκαφές είχαν σταματήσει σχετικά πρόσφατα και ξεκίνησαν 
και πάλι τη δεκαετία του ‘90, αλλά με πιο συστηματικό τρόπο. 
Σήμερα τα αρχαιολογικά ευρήματα δίνουν μια ιδέα για το μέγε-
θος της πόλης με τα τείχη της μήκους δύο χιλιόμετρων με πύργο, 
με τη δεξαμενή νερού, τα ιερά, τα δημόσια κτίρια και τους λιθό-
στρωτους δρόμους.

Τα Αρχαία Στάγειρα είναι χτισμένα πάνω σε δύο λόφους από 
τους οποίους αποκαλύπτεται μια μαγευτική θέα. Καλυμμένες με 
βελανιδιές, καστανιές και οξιές, οι πλαγιές του Στρατονικού 
Όρους κατεβαίνουν προς τη θάλασσα, σχηματίζοντας μικρούς 
κολπίσκους με άγριες παραλίες μόνο τρεις από τις οποίες προ-
στατεύονται. Το όρος συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 
2000. Εδώ βρίσκονται και μερικές από τις μεγαλύτερες φυσικές 
φάρμες μυδιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Σαρρή.

«Δεν έχουμε πολυτελή ξενοδοχεία αλλά έχουμε μικρά και 
άνετα οικογενειακά ξενοδοχεία, που αναπτύσσονται οι ντόπιοι 
από το 1950, έχουμε εστιατόρια στην παραλία, φαρμακείο, αλά 
κυρίως έχουμε τη φύση».

Η Ολυμπιάδα βρίσκεται στην παραλία, περίπου μισό χιλιόμε-
τρο από τα Αρχαία Στάγειρα,. Πιστεύεται ότι το χωριό πήρε το 
όνομά του από την μητέρα του Αλέξανδρου. Ιδρύθηκε το 1923 
από αποίκους από τη Μικρά Ασία. Το χειμώνα ο πληθυσμός του 
αριθμεί 500 κατοίκους. Στην περιοχή υπάρχουν τρία ξενοδοχεία 
με 120 κλίνες, δύο κατασκηνώσεις και πολλά οικογενειακά ξενο-
δοχεία, όπου κάθε επισκέπτης απολαμβάνει ξεχωριστή εξυπηρέ-
τηση και ζεστασιά και μπορεί να ξεκουραστεί σε μια χαλαρή 
ατμόσφαιρα. Τέτοια είναι και τα δύο ξενοδοχεία του κ. Σαρρή. Σε 
ένα από αυτά μας υποδέχονται με φρεσκοψημένα σπιτικά κου-
λουράκια. Μέσα από τις λευκές κεντημένες κουρτίνες στα ξύλινα 
παράθυρα φαίνεται η εκκλησία του χωριού και ο κόλπος, όπου 
μερικά αλιευτικά σκάφη και μια θαλαμηγός ταλαντεύονται 
ήσυχα. Οι οικοδεσπότες συχνά χρησιμοποιούν φρούτα και λαχα-
νικά από το δικό τους κήπο. Εκτός από τη σπιτική κουζίνα, οι του-
ρίστες μπορούν να δοκιμάσουν τους τοπικούς μεζέδες, τα φρέ-
σκα ψάρια, τα θαλασσινά εδέσματα και τα παραδοσιακά ψητά 
στα εστιατόρια στην παραλία. Η ηρεμία και η γαλήνη προσελκύ-
ουν πολλές οικογένειες με παιδιά και τουρίστες που όταν δεν 
χαλαρώνουν στον ήλιο ή δεν επισκέπτονται τα ιστορικά αξιοθέ-
ατα, μπορούν να νοικιάσουν ποδήλατα ή να κάνουν εκδρομές 
στα βουνά.

Στις 6 και 7 Ιουλίου στο χωριό γίνονται εορταστικές εκδηλώ-
σεις προς τιμήν της πολιούχου του χωριού, της Αγίας Κυριακής, 
με την ονομασία Αριστοτέλεια. Την πρώτη ημέρα των εκδηλώ-
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На 6 и 7 юли в селото се провеждат празници в чест на 
патрона на селото - Света Неделя. Те са под общото название 
Аристотелия и включват обиколка на древна Стагира, лек-
ции за древния град и за живота и размислите на великия 
философ през първия ден. На втория ден тържествата про-
дължават с традиционни песни и танци на площада, сардини, 
миди и вино. По време на тези два дни се провеждат и раз-
лични лекоатлетически състезания.

Наблизо до Олимпиада се намира и друга забележител-
ност – Паркът на Аристотел – нещо като открита лаборато-
рия, където различни чудати машини илюстрират различни 
явления, описани от философа в неговата „Физика” като пре-
чупването на светлината, водовъртежите и ехото.

* * * 
В своята „Никомахова етика” Аристотел говори за евде-

мония – в груб превод щастие – като за най-висшето благо, 
мотивиращо всяко човешко поведение. За него евдемония е 
състояние на реализация на потенциала, което се постига с 
умереност и баланс, правене на добро и живеене добре. 
„Щастието зависи от нас самите”, казва той.

В Олимпиада е лесно да се почувстваш щастлив, макар и 
може би в по-епикурейски смисъл.

* * * 
Олимпиада се намира на 90 км от Солун и на около пет 

часа път с автобус от София.    

σεων γίνεται ο γύρος των Αρχαίων Σταγείρων, καθώς και διαλέ-
ξεις για την αρχαία πόλη, τη ζωή και τις σκέψεις του μεγάλου 
φιλοσόφου. Τη δεύτερη ημέρα οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με 
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια στην πλατεία, με σαρδέ-
λες, μύδια και κρασί. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών πραγμα-
τοποιούνται και διάφορες αθλητικές διοργανώσεις.

Κοντά στην Ολυμπιάδα βρίσκεται και άλλο αξιοθέατο -το 
Πάρκο του Αριστοτέλη- κάτι σαν ανοιχτό εργαστήριο, όπου διά-
φορες περίεργες μηχανές προβάλλουν τα διάφορα φαινόμενα 
που περιγράφονται από το φιλόσοφο στο σύγγραμμά του “Τα 
φυσικά”, όπως το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός, οι δίνες 
και η ηχώ.

***
Στα «Ηθικά Νικομάχεια», ο Αριστοτέλης μιλά για την “ευδαι-

μονία” - “ευτυχία” σε πρόχειρη μετάφραση - ως το ύψιστο αγαθό 
που κινεί κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά. Για τον Αριστοτέλη, 
“ευδαιμονία” είναι η ανεμπόδιστη επιδίωξη του έργου. Στην 
κατάσταση αυτή φτάνει κανείς όταν κάνει το καλό, ζει καλά, δια-
τηρεί την ισορροπία και το μέτρο. «Η ευτυχία εξαρτάται από εμάς 
του ίδιους», λέει ο Αριστοτέλης.

Στην Ολυμπιάδα είναι εύκολο να αισθάνεται κανείς ευτυχής, 
έστω και στην πιο  επικούρειο εκδοχή.. 

***
Η Ολυμπιάδα βρίσκεται 90 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη 

και περίπου πέντε ώρες με το λεωφορείο από τη Σόφια.    
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απρίλιος - μάιος  2011 προσεχεισ

Предстоящи  
събития
6 юни
Място: Берлин, международен конгресен 
център ICC
19-а Европейска конференция и изложение за 
биомаса
Организатор: WIP – Възобновяема енергия
http://www.conference-biomass.com

10-19 юни
Място: София, „Интер експо център”
автомобилен салон София”
Организатори: Асоциация на автомобилните 
производители и техните оторизирани 
представители в България, агенция 
„Булгарреклама”

23-24 юни
Място: Прага, Чехия, хотел „Мариот”
Шеста годишна конференция за европейска 
ядрена енергетика
Организатор: Platts
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2011/
pc172/index

27-28 юни
Място: Букурещ, Румъния
Балкански финансов форум за енергетика и 
инфраструктура
Организатор: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/Balkan-Energy-and-
Infrastructure-Finance-Forum-2011/

9-16 юли
Място: Солун, международен изложбен център 
HELEXPO
Международно изложение NANOTEX
Организатор: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1843

30 юли
Място: Атина
Международно изложение за оборудване и 
технологии за хранителната промишленост 
TROFOtech - FOODtech
Организатор: Compass Expo Ltd

επόμενες  
εκδηλώσεις

6 Ιουνίου
Τοποθεσία: Βερολίνο, Διεθνές συνεδριακό κέντρο 
ICC
19η ευρωπαϊκή έκθεση και συνέδριο  
βιομάζας
Διοργανωτής: WIP - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
http://www.conference-biomass.com

10 - 19 Ιουνίου
Τοποθεσία: Σοφία, Inter Expo Center 
Sofia Motorshow
Διοργανωτές: ο Σύλλογος κατασκευαστών 
αυτοκινήτου και οι εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι του στη Βουλγαρία, το Πρακτορείο 
Bulgarreklama

23 - 24 Ιουνίου
Τοποθεσία: Πράγα, Marriott Hotel
Έκτη ετήσια διάσκεψη για την ευρωπαϊκή 
πυρηνική ενέργεια
Διοργανωτής: Platts
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2011/
pc172/index

27 – 28 Ιουνίου
Τοποθεσία: Βουκουρέστι, Ρουμανία
βαλκανικό οικονομικό φόρουμ για την ενέργεια 
και τις υποδομές
Διοργανωτής: EastEuro Link
http://www.easteurolink.co.uk/Balkan-Energy-and-
Infrastructure-Finance-Forum-2011/

9 - 16 Ιουλίου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο HELEXPO
διεθνής Έκθεση NANOTEX
Διοργανωτής: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1843

30 Ιουλίου
Τοποθεσία: Αθήνα
διεθνής Έκθεση μηχανημάτων βιομηχανίας 
τροφίμων και τεχνολογίας τροφίμων 
TROFOtech - FOODtech
Διοργανωτής: Compass Expo Ltd
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νέα μέλη  
του εεσβ 

Нови членове  
на ГбСб

Η MaDe in soFia (www.madeinsofia.net) είναι βουλγαρική 
εταιρεία παραγωγής ταινιών που ιδρύθηκε το 2008, ως το νεότερο 
μέλος του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής ταινιών Made in World 
(www.madeinworld.net). Οι δραστηριότητες της Made in World 
καλύπτουν σημαντική γεωγραφική περιοχή με γραφεία σε Βρυξέλ-
λες, Λισαβόνα, Λος Άντζελες, Σαγκάη, Πεκίνο, Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν 
και Σόφια, από την οποία δραστηριοποιείται άμεσα στα Βαλκάνια. 
Η Made in Σόφια παρέχει το ακόλουθο φάσμα υπηρεσιών: διοργά-
νωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ, συναυλιών, θεατρικών 

παραστάσεων), παραγωγή ταινιών (μικρού και μεγάλου μήκους και ντοκιμα-
ντέρ) και παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων/διαφημίσεων (εγχώρια παρα-
γωγή και παροχή υπηρεσιών σε ξένους παραγωγούς). Το στούντιο μοντάζ, η 
αίθουσα για κάστινγκ και τα γραφεία της εταιρείας καταλαμβάνουν όλους τους 
χώρους ενός κτιρίου τριών ορόφων στη λεωφόρο «Buxton Brothers».

Η soFia MeL s.a. είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
και σύγχρονους μύλους των Βαλκανίων, μέλος του LLI 
EOROMILLS GROUP. Το εργοστάσιο βρίσκεται στη Σόφια. Η 
ιστορία του ξεκινά το 1986 και από τότε τηρεί τις παραδό-
σεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην παραγωγή αλευριού 
υψηλής ποιότητας. Η εταιρία δουλεύει με τεχνολογικό 
εξοπλισμό από τον κορυφαίο παγκοσμίως κατασκευαστή 
Buehler. Η συνολική ικανότητα παραγωγής είναι 750 τόνοι 
ανά 24 ώρες. Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο το 

οποίο της δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να ελέγχει την ποιότητα της παραγω-
γής, αλλά και να παράγει αλεύρι με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. 
Η Sofia Mel είναι ηγέτης στην παραγωγή αλεύρων τόσο στις αγορές B2B όσο 
και στις αγορές B2C.

Η iKea είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων επίπλων 
και ειδών οικιακού εξοπλισμού στον κόσμο. Η ιστορία ξεκί-
νησε στη Σουηδία το 1943. Από τότε, η ΙΚΕΑ έχει εξελιχθεί στη 
μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων επίπλων και ειδών οικια-
κού εξοπλισμού με 134 000 εργαζόμενους και συνεργάτες σε 
37 χώρες/περιοχές και έχει ετήσιες πωλήσεις άνω των 22,7 δισ. 

ευρώ. Στο τέλος του οικονομικού έτους 2009, υπήρχαν 301 καταστήματα του 
IKEA Group σε 37 χώρες, προσφέροντας τα πάντα για το σπίτι κάτω από μία 
στέγη. Το 2009 τα καταστήματα ΙΚΕΑ δέχτηκαν 660 εκατομμύρια επισκέπτες 
προσφέροντας μια διασκεδαστική ημέρα για όλη την οικογένεια. Το όραμα 
της IKEA είναι να δημιουργήσει μια καλύτερη καθημερινή ζωή στο σπίτι για 
πολλούς ανθρώπους. Η επιχειρηματική ιδέα της IKEA είναι να προσφέρει μια 
ευρεία γκάμα προϊόντων με μοναδικό σχεδιασμό, λειτουργικότητα και σε τόσο 
χαμηλές τιμές, ώστε να είναι προσιτές για όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους. Ο όμιλος Fourlis αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους 
εταιρειών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και διαθέτει 
τα δικαιώματα franchise της ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Το cenTransiT.BG είναι εμπορικό σήμα της 
TravelStoreMaker.com, αδειούχου πρακτορείου ταξιδιών 
και ταξιδιωτικού πράκτορα με γραφεία στη Σόφια, Βουλ-
γαρία. Το Centransit.bg είναι το νεότερο κανάλι διανομής 
της TravelStoreMaker.com και το πρώτο online ταξιδιω-

τικό γραφείο που λειτουργεί στην αγορά της Βουλγαρίας. Με το Centrasit.bg 
οι διαχειριστές καταλυμάτων μπορούν να στοχεύουν σε δυνητικούς πελάτες 
από τη Βουλγαρία και την ίδια στιγμή να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε 
πελάτες από περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως. Η ιστοσελίδα περιέχει 
τις καλύτερες προσφορές για βουλγαρικά ξενοδοχεία, θέρετρα και καταλύματα 
από την υψηλή και τη μεσαία κατηγορία τιμών, καθώς και τις πιο προσιτές 
προσφορές αεροπορικών ναύλων. Το CenTransit.bg είναι το πρώτο online ταξι-
διωτικό portal στη Βουλγαρία. Το CenTransit.bg προσφέρει μοναδική υπηρεσία 
24/7/365, εξελιγμένη τεχνολογία αναζήτησης και το πρόγραμμα «Εγγύηση για 
την καλύτερη τιμή»! Το CenTransit εγγυάται στους πελάτες της την καλύτερη 
τιμή για: αεροπορικά εισιτήρια, κρατήσεις ξενοδοχείων, υπηρεσίες Rent-a-car, 
πακέτα διακοπών, διοργάνωση ομαδικών εκδηλώσεων, ταξιδιωτική ασφάλιση.

MaDe in soFia (www.madeinsofia.net) е българска фил-
мова продуцентска компания, основана през 2008 г. като 
най-новия член на световната филмова продуцентска мрежа 
Made in World (www.madeinworld.net). Дейността на Made 
in World обхваща значителна географска площ с офиси в 
Брюксел, Лисабон, Лос Анджелис, Шанхай, Пекин, Хонг Конг, 
Тайван и София, откъдето и работи директно на Балканите. 
Made in Sofia предоставя следната гама от услуги: организа-
ция на културни събития (фестивали, концерти, театрални 
постановки), продуциране на филми (късометражни, игрални и 
документални филми) и продуциране на рекламни спотове/реклами 
(местни продукции и услуги за чуждестранни продуценти). Студиото 
за монтаж, залата за кастинги и офисите на фирмата се помещават в 
триетажна сграда на бул. „Братя Бъкстон“.

„СоФия МЕЛ“ ЕАД е една от най-големите и модерни 
мелници на Балканите, член на LLI EOROMILLS GROUP. 
Заводът се намира в София. Историята на мелницата 
започва през 1986 г. и оттогава спазва традициите и най-
добрите практики за производство на висококачествено 
брашно. Работи с технологично оборудване от водещия 
на световно равнище производител Buehler. Общият про-
изводствен капацитет е 750 тона за 24 часа. Фирмата раз-
полага с модерна лаборатория, която дава възможност 
не само за контрол на качеството на производството, но и за производ-
ство на брашно в съответствие със специфичните нужди на клиентите. 
„София Мел” е лидер в производството на брашно както на B2B, така и 
на B2C пазарите.

iKea е най-голямата търговска верига за мебели в све-
товен мащаб. Историята започва в Швеция през 1943 г. 
Оттогава IKEA се превръща в най-голямата търговска 
верига за мебели със 134 000 служители в 37 страни/
територии, като генерира годишни продажби от над 
22,7 милиарда евро. В края на финансовата 2009 година 
съществуват 301 магазина на IKEA Group в 37 държави, които предлагат 
всичко за дома под един покрив. 
През 2009 г. магазините на IKEA приветстват 660 милиона посетители, 
предлагайки един забавен ден навън за цялото семейство. Визията на 
IKEA е да създаде за много хора по-добро всекидневие у дома. Бизнес 
идеята на IKEA е да предлага широка гама от добре проектирани, функ-
ционални продукти за обзавеждане на дома на цени, които са толкова 
ниски, че да е възможно повече хора да могат да си ги позволят. Ком-
панията Fourlis Group е една от водещите компании за потребителски 
стоки в Гърция и на Балканите и е собственик на франчайзинга на IKEA в 
Гърция, Кипър и България.

cenTransiT.BG е търговска марка на 
TravelStoreMaker.com, лицензирана туристическа 
агенция и туроператор с офиси в София, България. 
Centransit.bg е най-новият канал за разпространение 
на TravelStoreMaker.com и първата онлайн туристи-
ческа агенция, която работи на българския пазар. С Centrasit.bg менид-
жъри по настаняването могат да таргетират потенциални клиенти от 
България и в същото време да демонстрират своите продукти на кли-
енти от над 20 страни в целия свят. Сайтът съдържа най-добрите предло-
жения за български хотели, курорти и настаняване на гости от високия и 
средния ценови диапазон, както и най-достъпните оферти за самолетни 
билети. CenTransit.bg е първият онлайн портал за пътуване в България. 
CenTransit.bg предлага уникална 24/7/365 услуга, усъвършенствана 
технология за търсене и програмата „Гаранция за най-добрата цена“. 
CenTransit гарантира на своите клиенти най-добрата цена за самолетни 
билети, хотелски резервации, рент-а-кар услуги, ваканционни пакети, 
организиране на групови мероприятия, пътни застраховки.






