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юни – септември 2011от РедАктоРА

С този брой се настройваме отново на работна 
вълна след лятната пауза. 

Започваме с бизнес среща, организирана от 
Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) и асоциа-
цията на италианските предприемачи „Конфиндус-
трия България”. Двете средиземноморски страни 
са основни бизнес партньори на България и техни 
компании са ключови играчи в редица сектори в 
страната. Сблъскват се с еднакви проблеми и са тук 
заради едно и също - стабилната бизнес среда, нис-
ките данъци, сравнително евтината квалифицирана 
работна ръка и приятелското отношение. Всичко 
това е предпоставка за тясно сътрудничество, а 
срещи като тази в Пловдив са добра платформа за 
обмяна на опит и установяване на лични контакти.

От Пловдив се преместваме във „Флокафе” в 
центъра на София, където бордът на ГБСБ запозна 
членовете с някои от предстоящите си инициативи 
– организирането на срещи и семинари и подготвя-
нето на специализирани издания. В стремежа си да 
използва всички съвременни канали на комуника-
ция ГБСБ създаде и своя група в мрежата LinkedIn, 
която да бъде форум за обсъждане на различни 
теми, които имат отношение към целите на съвета.

Едната голяма тема на броя е недостигът на ква-
лифицирани кадри, проблем, който с нарастваща 
острота засяга всички сектори, превръщайки се в 
рисков фактор за икономическия растеж. 

Най-голямата приватизационна сделка у нас 
през последните години – дълго неслучващата се и 
спорна продажба на „Булгартабак” – е в центъра на 
другата ни голяма тема. 

В секцията, посветена на новини за членовете на 
съвета, отделяме вниманние на две големи съби-
тия, чиято значимост излиза много извън рамките 
на пряко участващите компании - сливането на 
„Алфа банк” и „Юробанк И Еф Джи” и отварянето 
на първия магазин ИКЕА в България от „Фурлис”. 
Новата група, създадена от сливането на двете 
банки, ще има водещи позиции във всички основни 
банкови сегменти в Гърция и ще е сред първите 
три банки в България, Кипър, Румъния и Сърбия. 
Очаква се мебелният гигант със статут на институ-
ция да пренареди както българските домове, така и 
мебелния пазар у нас като цяло.

Приятно четене!
„Балкански хоризонти”

Με το παρόν τεύχος επιστρέφουμε δυναμικά μετά από τις 
καλοκαιρινές διακοπές.

Ξεκινάμε από μια επαγγελματική συνάντηση που διορ-
γανώθηκε από το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη 
Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) και την Ένωση των Ιταλών επιχειρημα 
τιών Confindustria Bulgaria. Οι δύο μεσογειακές χώρες είναι 
σημαντικοί επιχειρηματικοί εταίροι της Βουλγαρίας, ενώ οι 
ελληνικές και οι ιταλικές εταιρείες είναι βασικοί παράγοντες 
σε πολλούς τομείς στη χώρα. Επιχειρούν στις ίδιες οικονομι-
κές συνθήκες - σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, χαμηλή 
φορολογία, σχετικά φθηνό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 
και φιλικότητα. Όλα αυτά είναι προϋπόθεση για στενή συνερ-
γασία, ενώ οι συναντήσεις όπως αυτή στο Πλόβντιβ είναι μια 
καλή πλατφόρμα για ανταλλαγή εμπειριών και δημιουργία 
προσωπικών επαφών.

Από το Πλόβντιβ κάνουμε στροφή στο Flocafe στη 
Σόφια, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣΒ ενημέρωσε 
τα μέλη του για κάποιες προσεχείς πρωτοβουλίες - τη διορ-
γάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων και την προετοιμασία 
εξειδι κευμένων εκδόσεων. Σε μια προσπάθεια να χρησιμο-
ποιήσει όλα τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας το ΕΕΣΒ 
δημιούργησε δική του ομάδα στο δίκτυο του LinkedIn, η 
οποία θα λειτουργεί και ως φόρουμ συζήτησης θεμάτων που 
σχετίζονται με τους στόχους του Συμβουλίου.

Στο παρόν τεύχος έχουμε το κεντρικό θέμα αφιερωμένο 
στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ένα πρόβλημα 
πουμε αυξανόμενη βαρύτητα επηρεάζει όλους τους τομείς και 
πρόκειται να γίνει παράγοντας κινδύνου για την οικονομική 
ανάπτυξη.

Η μεγαλύτερη συμφωνία ιδιωτικοποίησης στη Βουλγαρία 
των τελευταίων ετών - η μακροχρόνια και αμφιλεγόμενη 
πώληση της Bulgartabac - είναι το άλλο κεντρικό θέμα του 
τεύχους.

Στην ενότητα αφιερωμένη στα μέλη του Συμβουλίου 
δίνουμε προσοχή σε δύο σημαντικά γεγονότα που δεν αφο-
ρούν μόνο τις άμεσα εμπλεκόμενες εταιρείες – πρόκειται για 
την συγχώνευση της Alpha Bank και της Eurobank EFG και 
για τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος ΙΚΕΑ στη Βουλ-
γαρία από τον όμιλο Φουρλή. Ο νέος τραπεζικός όμιλος που 
δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των δύο τραπεζών θα 
έχει ηγετικές θέσεις σε όλους τους σημαντικούς τραπεζικούς 
τομείς στην Ελλάδα και θα είναι μεταξύ των τριών πρώτων 
τραπεζών στη Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία και Σερβία. Από 
την άλλη, αναμένεται ο νέος γίγαντας επίπλων να αναμορ-
φώσει τα βουλγαρικά σπίτια και την αγορά επίπλων στο 
σύνολό της. 

Καλή ανάγνωση! 
Η ομάδα του «Βαλκανικοί ορίζοντες» 

Уважаеми  
читатели,

Αγαπητοί αναγνώστες,
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Гръцкият бизнес съвет в България (ГБСБ) и асоциа-
цията на италианските предприемачи в България 
„Конфиндустрия България” проведоха съвместна 
бизнес среща в Пловдив по време на традицион-
ния есенен панаир, чиято основна цел беше да 

увеличи синергиите между компаниите от двете страни.
На срещата присъстваха посланиците на двете страни 

– г-жа Данаи-Магдалини Куманаку и г-н Стефано Бенацо, 
г-н Константинос Пападопулос, главен секретар в Минис-
терството на външните работи на Република Гърция, 
председателите на управителните съвети на двете бизнес 
сдружения - г-н Стаматис Теодоропулос и г-н Пиетро Луи-
джи Гиа, представители на бизнеса и на местните власти.

Г-н Георгиос Александрис, управител на ”Александрис 
Инженеринг”, г-н Николаос Георгопулос, изпълнителен 
директор на „Дружба – Стъкларски заводи”, г-н Франко 
Миролио от „Е. Миролио” и г-н Джузепе де Франческо, 
управител на групата „Ригони ди Азиаго”и почетен консул 
на Италия в Пловдив, разказаха какво ги е довело в Бълга-
рия и какви са условията за бизнеса в страната.

Участниците в срещата бяха единодушни, че България 
привлича инвеститорите със стабилната бизнес среда, 
ниски данъци, квалифицирана и сравнително евтина 
работна ръка и приятелско отношение. Основните проб-
леми пред бизнеса са бюрокрацията, корупцията и 
неефективната съдебна система.

Модератори на срещата бяха г-н Георгиос Русос, зам. 
председател на ГБСБ и г-н Федерико Каси, директор на 
„Конфиндустрия България”.

Според г-н Бенацо е необходима по-голяма чувстви-
телност от страна на местните власти към условията, при 
които предприемачите в България работят.Чуждестран-
ните инвестициите в България намаляват, но вината за 

Пловдив 
между  
Атина и Рим 
Среща на гръцки и 
италиански компании

Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) 
και η Ένωση των Ιταλών επιχειρηματιών στη Βουλγαρία 
Confindustria Bulgaria πραγματοποίησαν μια κοινή επιχειρη-
ματική συνάντηση στο Πλόβντιβ στο περιθώριο της παραδοσι-
ακής φθινοπωρινής έκθεσης. Ο κύριος στόχος της συνάντησης 
ήταν να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των εταιριών από τις 
δύο χώρες.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι πρέσβεις των δύο χωρών, η 
κα Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου και ο κ. Στέφανο Μπενά-
τσο, ο γενικός γραμματέας του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερι-
κών, κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και οι πρόεδροι των δύο 
επιχειρηματικών ενώσεων, Σταμάτης Θεοδωρόπουλος και Πιέ-
τρο Λουίτζι Γκία. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι των επιχει-
ρήσεων και των τοπικών αρχών.

Για το τι τους έχει οδηγήσει στη Βουλγαρία και ποιες είναι οι 
επιχειρηματικές συνθήκες στη χώρα μίλησαν ο κ. Γιώργος Αλε-
ξανδρής, διευθυντής της Alexandris Engineering, ο κ. Νικόλαος 
Γεωργόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Drujba Glassworks, 
ο κ. Φράνκο Μιρόλιο της E. Miroglio, ο Τζιουζέπε ντε Φρανσέ-
σκο, διευθυντής της Rigoni di Asiago, και ο επίτιμος πρόξενος 
της Ιταλίας στο Πλόβντιβ.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η Βουλγαρία προσελ-
κύει τους επενδυτές με το σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον 
που διαθέτει, τη χαμηλή φορολογία, το καταρτισμένο και σχε-
τικά «φθηνό» εργατικό δυναμικό και τη φιλικότητα. Τα βασικά 
προβλήματα είναι η γραφειοκρατία, η διαφθορά και το αναπο-
τελεσματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Συντονιστές της συνάντησης ήταν ο κ. Γεώργιος Ρούσσος, 
αντιπρόεδρος του ΕΕΣΒ, και ο κ. Φρεντερίκο Κάσι, διευθυντής 
της Confindustria Bulgaria.

Σύμφωνα με τον κ. Μπενάτσο χρειάζεται μεγαλύτερη ευαι-
σθησία από πλευράς των τοπικών αρχών για τις συνθήκες υπό 
τις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματίες στη Βουλγα-
ρία. «Οι ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία μειώνονται, αλλά 
γι΄αυτό δεν φταίει μόνο η κρίση», τόνισε ο κ. Μπενάτσο.

«Οι ελληνικές και οι ιταλικές επιχειρήσεις συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη πολλών τομέων στη Βουλγαρία, όπως του τραπεζι-
κού και του ενεργειακού τομέα», δήλωσε η κα Κουμανάκου. Και 
οι δύο χώρες είναι βασικοί επιχειρηματικοί εταίροι της Βουλγα-
ρίας, ενώ η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής στη 

Το πλόβντιβ μεταξύ 
Αθήνας και ρώμης -

συνάντηση ελληνικών 
και ιταλικών εταιριών

НоВИНИ
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това не е изцяло на кризата, каза той.
Гръцките и италианските компаниите допринесоха за 

развитието на редица сектори в България като банковия 
сектор и енергетиката, каза г-жа Куманаку. Двете страни 
са основни бизнес партньори на България, като Гърция е 
третият най-голям инвеститор в страната. „Надявам се 
тази среща да послужи като основа на постоянна плат-
форма за обмяна на опит между бизнеса от двете страни”, 
каза тя. За необходимостта да се засилят синергиите 
между бизнеса от България, Италия и Гърция говориха 
още и г-н Гиа и г-н Джузепе де Франческо.

ГБСБ и „Конфиндустрия България” имат общо около 
500 члена, което показва, че България е гостоприемна 
към чуждестранните инвеститори, каза г-н Теодоропулос. 
След като преминахме през десетилетие на трудности, 
сега пренасяме ноу-хау и в двете посоки, добави той.

Г-н Пападопулос отбеляза, че един от положителните 
ефекти от кризата е, че много гръцки компании, които не 
са били експортно ориентирани, търсейки спасение за 
бизнеса си, са намерили клиенти в чужбина. 

„Съчетахме съществуващите традиции с нашето ноу-
хау. Видяхме, че има добър човешки потенциал, наме-
рихме свободна ниша, купихме скъпи машини и отво-
рихме фабрика,” така г-н Александрис синтезира 
дванайсетгодишната история на компанията в България.

Заради скъпия транспорт конкуретноспособността на 
азиатските компании намалява, а България става все по-
интересна, каза г-н Миролио.

Дойдохме тук, защото България е в центъра на Балка-
ните, има добри суровини, ниски разходи за труд и евтина 
енергия, каза г-н Георгопулос, но добави, че изискванията 
за вредни емисии в производството ще увеличат разхо-
дите на компаниите. Друг проблем, който може да има 
пагубни последствия за бизнеса на една компания, е, че 
нейните сметки могат да бъдат блокирани много лесно 
дори и за малки дългове.

След дискусията участниците имаха възможност да 
обменят мисли и опит в лични разговори в неформална 
обстановка на приятен коктейл. ГБСБ благодари на „Еко 
България”, „Алфа банк”, „Глобул”, ОББ и „Германос” за под-
крепата за провеждането на това събитие. 

χώρα. «Ελπίζω η συνάντηση αυτή να γίνει η βάση μιας μόνιμης 
πλατφόρμας για ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιχειρή-
σεων από τις δύο χώρες», είπε η κα Κουμανάκου. Για την ανάγκη 
ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ των επιχειρήσεων από τη 
Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ελλάδα μίλησαν επίσης οι κ. κ. 
Γκία και Τζιουζέπε ντε Φρανσέσκο.

«Το ΕΕΣΒ και η Confindustria Bulgaria έχουν συνολικά περί-
που 500 μέλη, γεγονός που δείχνει ότι η Βουλγαρία είναι φιλό-
ξενη για τους ξένους επενδυτές», δήλωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος. 
«Έχοντας περάσει μια δεκαετία δυσκολιών, τώρα μεταφέρουμε 
τεχνογνωσία και στις δύο κατευθύνσεις», συμπλήρωσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι μια από τις θετικές επι-
πτώσεις της κρίσης είναι ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 
χωρίς εξαγωγικό προσανατολισμό, αναζητώντας τη σωτηρία 
τους, βρήκαν πελάτες στο εξωτερικό. 

«Συνδυάσαμε τις υπάρχουσες παραδόσεις με την τεχνογνω-
σία μας. Είδαμε ότι υπάρχει ένα καλό ανθρώπινο δυναμικό, βρή-
καμε νησίδα αγοράς, αγοράσαμε ακριβά μηχανήματα και ανοί-
ξαμε εργοστάσιο», με αυτό τον τρόπο ο κ. Αλεξανδρής συνόψισε 
τη δωδεκάχρονη ιστορία της εταιρίας του στη Βουλγαρία.

Για τον κ. Μιρόλιο ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της 
χώρας είναι η εγγύτητά της στις ευρωπαϊκές αγορές και στις 
αγορές της Μέσης Ανατολής. «Λόγω των ακριβών μεταφορών 
μειώνεται η ανταγωνιστικότητα των ασιατικών εταιριών, ενώ η 
Βουλγαρία γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα», δήλωσε ο κ. 
Μιρόλιο.

«Ήρθαμε εδώ επειδή η Βουλγαρία βρίσκεται στο κέντρο 
των Βαλκανίων, προσφέρει καλές πρώτες ύλες, χαμηλό κόστος 
εργασίας και φθηνή ενέργεια», δήλωσε ο κ. Γεωργόπουλος, 
διευκρινίζοντας ότι οι απαιτήσεις για τις εκπομπές βλαβερών 
αερίων στην παραγωγή θα αυξήσουν τα έξοδα των επιχειρή-
σεων. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να έχει καταστροφικές 
συνέπειες για τις δραστηριότητες μιας εταιρίας είναι ότι οι 
λογαριασμοί της μπορούν να μπλοκαριστούν πολύ εύκολα 
ακόμη και για μικρά χρέη.

Μετά τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες σε ιδιωτικές συνομιλίες 
στη χαλαρή ατμόσφαιρα ενός ευχάριστου κοκτέιλ. Το ΕΕΣΒ 
ευχαρίστησε τις εταιρίες EKO Bulgaria, Alpha Bank, Globul, UBB, 
και Γερμανός για την υποστήριξή τους κατά την πραγματοποί-
ηση της εκδήλωσης. 
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Заредени с енергия след лятото, през септември 
членовете на Гръцкия бизнес съвет в България 
(ГБСБ) се събраха отново на коктейл на едно от 
най-приятните и обичани места в София - „Фло-
кафе”.

Оживените разговори над вкусни хапки и чаша вино 
бяха прекъснати само за кратко, за да позволят на предсе-
дателя на съвета, г-н Стаматис Теодоропулос и на г-н Янис 
Ксирухакис, член на борда на ГБСБ, да запознаят гостите с 

Членовете на ГБСБ се събраха 
отново след края на лятото

Μετά το καλοκαίρι, τον Σεπτέμβριο, τα μέλη του 
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη 
Βουλγαρία συγκεντρώθηκαν γεμάτα ενέργεια 
σε κοκτέιλ σε ένα από τα πιο ευχάριστα και αγα-
πημένα μέρη στη Σόφια – στο Flocafe.

Οι ζωηρές συζητήσεις συνομιλίες, συνοδευόμενες από 
νόστιμα εδέσματα νόστιμες μπουκιές και καλό κρασί, διακόπη-
καν μόνο για λίγο για να μπορούν οι καλεσμένοι να μάθουν για 
τα νέα έργα του ΕΕΣΒ από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, κ. Στα-
μάτη Θεοδωρόπουλο και το μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου, κ. Γιάννη Ξηρουχάκη.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στην προγραμματισμένη 
συνάντηση με θέμα «Το Πλόβντιβ μεταξύ Αθήνας και Ρώμης. Οι 
ελληνικές και οι ιταλικές επιχειρήσεις μαζί ενάντια στην κρίση» 

Τα μέλη του εεσβ συγκεντρώθηκαν  
μετά το καλοκαίρι
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някои нови проекти.
Г-н Теодоропулос разказа на гостите за планираната 

среща „Пловдив между Атина и Рим. Гръцките и италиан-
ските компании заедно срещу кризата” по време на Пло-
вдивския панаир, за предстоящите представяния на нови 
членове и семинари за подобряване на уменията по пре-
зентации и преговори. В сътрудничество с „Ърнст енд Янг”, 
„Делойт” и „Прайсуотърхаус Купърс”, ГБСБ планира да пуб-
ликува и специализирани издания на различни бизнес 
теми. Предстои и старт на програма за отстъпки за членове 
на съвета (member benefit programme).

Г-н Ксирухакис анонсира създаването на група на ГБСБ - 
Hellenic Business Council in Bulgaria (HBCB) в мрежата 
LinkedIn, чиято цел ще е да установи нови канали за общу-
ване между членовете на съвета в допълнение към уебсайта 
на ГБСБ и различните събития и инициативи, организирани 
от съвета. Освен за професионални и бизнес контакти, гру-
пата ще бъде форум за обсъждане на проблеми, които имат 
отношение към целите на съвета и ще насърчава диалога 
между ключови фигури от бизнеса и правителството в под-
крепа на прогресивните икономически политики в Бълга-
рия и Гърция. Мненията, изказани в групата, няма да отра-
зяват позициите на съвета и неговия борд. Проектът все 
още е в начална фаза и засега в групата участват само 
мениджъри на компании, които са членове на съвета. Гру-
пата е на адрес: http://www.linkedin.com/groups?gid=4039204.

ГБСБ благодари на „Еко България”, „Алфа банк”, „Глобул”, 
ОББ и “Германос” за подкрепата за провеждането на това 
събитие. 

στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης του Πλόβντιβ, στις επερχό-
μενες παρουσιάσεις νέων μελών και στα σεμινάρια για τη βελτί-
ωση των δεξιοτήτων παρουσίασης και διαπραγμάτευσης. Σε 
συνεργασία με τις εταιρίες Ernst&Young, Deloitte και 
PricewaterhouseCoopers το ΕΕΣΒ σχεδιάζει να δημοσιεύσει ειδι-
κές εκδόσεις διάφορων επιχειρηματικών θεμάτων. Αναμένεται 
να ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα εκπτώσεων για τα μέλη του Συμ-
βουλίου (member benefit programme).

Ο κ. Ξηρουχάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία της ομάδας 
του ΕΕΣΒ - Hellenic Business Council in Bulgaria (HBCB) στο 
δίκτυο του LinkedIn, σκοπός της οποίας θα είναι να προσφέρει 
νέους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Συμβου-
λίου πέραν της ιστοσελίδας του ΕΕΣΒ και των διάφορων εκδη-
λώσεων και πρωτοβουλιών που οργανώνονται από το Συμβού-
λιο. Εκτός από πλατφόρμα επαγγελματικών και επιχειρηματικών 
επαφών, η ομάδα θα λειτουργεί και ως φόρουμ συζήτησης 
θεμάτων που σχετίζονται με τους στόχους του Συμβουλίου και 
για ενθάρρυνση του διάλογου μεταξύ των κυριότερων παρα-
γόντων στις επιχειρήσεις και στην κυβέρνηση σε υποστήριξη 
των προοδευτικών οικονομικών πολιτικών στη Βουλγαρία και 
την Ελλάδα. Οι απόψεις που εκφράζονται στην ομάδα δεν θα 
αντικατοπτρίζουν τις θέσεις του ΕΕΣΒ και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του. Το έργο βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο και 
μέχρι στιγμής στην ομάδα συμμετέχουν μόνο οι διευθυντές 
των εταιριών που είναι μέλη του Συμβουλίου. Η ομάδα είναι στη 
διεύθυνση: http://www.linkedin.com/groups?gid=4039204.

Το HBCB ευχαριστεί τους EKO Bulgaria, Alfa Bank, Globul, 
UBB και Germanos για την υποστήριξή τους στην πραγματο-
ποίηση της εκδήλωσης. 
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-р Христос Кацанис, първият председател на 
Борда на директорите на Гръцкия бизнес съвет 
в България и ключова фигура в банковия сектор, 
беше в центъра на събитие, организирано от 
ГБСБ – представяне на неговата книга „От Балка-

ните до Европа – България, видяна през очите на съседа”. 
Членове на съвета, банкери, бизнесмени, приятели на гръц-
ката и българската култура и лични приятели на д-р Кацанис 
изпълниха зала „Роял” на хотел „Шератон”, за да го почетат и 
поздравят.

За д-р Кацанис и неговата книга говориха г-н Иван 
Искров, управител на Българската народна банка, г-н 
Йоанис Поликандриотис, изпълнителен директор на „Еко 
България”, г-н Стаматис Теодоропулос, председател на Упра-

Пътуването  
на един съсед
Членове на ГБСБ, колеги и приятели 
на д-р Христос Кацанис се събраха на 
вечер, посветена на неговата книга

O Δρ. Χρήστος Κατσάνης, ο πρώτος πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Επιχειρη-
ματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία και βασικός 
παράγοντας του τραπεζικού τομέα βρέθηκε στο 
επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε το 

ΕΕΣΒ για την παρουσίαση του βιβλίου του «Από τα Βαλκάνια 
στην Ευρώπη: Η Βουλγαρία με το βλέμμα ενός γείτονα». Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη του ΕΕΣΒ, τραπεζίτες, επιχει-
ρηματίες, φίλοι του ελληνικού και του βουλγαρικού πολιτισμού 
και προσωπικοί φίλοι του Δρ. Κατσάνη, οι οποίοι γέμισαν την 
αίθουσα Royal του ξενοδοχείου Sheraton στα τέλη Μαΐου για 
να τον τιμήσουν και να τον συγχαρούν.

Για τον Δρ. Κατσάνη και το βιβλίο του μίλησαν ο κ. Ιβάν 
΄Ισκρoφ, διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, ο κ. 
Ιωάννης Πολυκανδριώτης, διευθύνων σύμβουλος της Eкo 
Bulgaria, ο κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ και γενικός διευθυντής της 
Chipita Bulgaria, η καθηγήτρια κα Στόϊνα Πορομάνσκα από το 
Τμήμα Νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας 
«Αγ. Κλήμης της Αχρίδος» και ο κ. Ιωάννης Λιόλιος, γενικός διευ-
θυντής της Alma Libre.

Ο κ. ΄Ισκρoφ τόνισε ότι το βιβλίο είναι ένας πρακτικός οδη-
γός για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιούνται στη Βουλγα-
ρία, αλλά η πραγματική του αξία είναι ότι ο συγγραφέας, ένας 
πολύ έμπειρος τραπεζίτης, έχει γνωριστεί με τη Βουλγαρία και 
την έχει υποδεχθεί στην καρδιά του.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε τη συμβολή του Δρ. Κατσάνη 
στις δραστηριότητες του ΕΕΣΒ. Σύμφωνα με τα λόγια του το 
βιβλίο καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη γνώση των Ελλήνων με 
τα ακριβή στοιχεία που δίνει για την πολιτική, την ιστορία και για 
διαφόρους οικονομικούς τομείς – τις τηλεπικοινωνίες, τις τράπε-
ζες, τις υπηρεσίες, την κλωστοϋφαντουργία, κλπ. «Έχοντας ζήσει 
και εργαστεί στη Βουλγαρία επί δέκα χρόνια, συστήνω το βιβλίο 
ανεπιφύλακτα». Ο κ. Θεοδωρόπουλος παρέδωσε μια τιμητική 
πλακέτα στο Δρ. Κατσάνη εκ μέρους του ΕΕΣΒ.

Ο κ. Πολυκανδριώτης υπενθύμισε ότι ο Δρ. Κατσάνης ήταν 
ένας από τους πρώτους που συνειδητοποίησαν την ανάγκη να 
δημιουργηθεί το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη 
Βουλγαρία.

Το ταξίδι ενός γείτονα
Μέλη του ΕΕΣΒ, συνάδελφοι και φίλοι του 
Δρ. Χρήστου Κατσάνη συγκεντρώθηκαν 
στην εκδήλωση αφιερωμένη στο βιβλίο του
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вителния съвет на ГБСБ и генерален мениджър на „Чипита 
България”, проф. Стойна Пороманска от специалност „Ново-
гръцка филология” в СУ „Св. Климент Охридски” и г-н Йоанис 
Лиолиос, генерал мениджър на „Алма либре”.

Според г-н Искров, книгата е практичен справочник за 
всеки, който иска да прави бизнес в България, но истинската 
й стойност е в това, че авторът - високоуважаван банкер с 
опит, е опознал и допуснал България в сърцето си.

Г-н Теодоропулос подчерта приноса на д-р Кацанис към 
дейността на ГБСБ. По думите му книгата запълва една 
голяма празнина в знанията на гърците с точни данни за 
политиката, историята и различни сектори на икономиката 
- телекомуникации, банки, услуги, текстил и т.н. „Като човек, 
който десет години е живял и работил в България, я препо-
ръчвам горещо.” Той връчи на д-р Кацанис почетен плакет 
от името на съвета.

Г-н Поликандриотис напомни, че д-р Кацанис е един от 
първите, осъзнали необходимостта от създаването на 
ГБСБ.

Според проф. Пороманска, книгата може да бъде наръч-
ник в преподаването на гръцки в университета с многото 
икономически термини, които съдържа. „Българската 
четяща общност има нужда от такива книги, а не от книги, 
написани от експерти на хиляди километри, които не знаят 
къде на картата се намира България”, каза тя.

Книгата е написана с уважение към България, нейната 
история и култура и подтиква всички гърци, живеещи в тази 
страна да гледат на българите като на равностойни съседи, 
съмишленици и сътрудници, каза г-н Лиолиос и добави: „За 
да има диалог, трябва да искаш да слушаш”.

От своя страна д-р Кацанис каза, че е написал книгата, 
след като осъзнал, че гърците знаят много малко за Бълга-
рия и за другите си съседи. Книгата можеше да се нарече 
„Пътуването на един съсед към България”. Това е едно пъту-
ване, което събира много преживявания, каза той. Съдбата 
ни е свързана с общи традиции, а разликите само ни обога-
тяват. „Надявам се това изследване да бъде полезно на 
гръцките читатели да опознаят по-добре тази прекрасна 
държава.”

Очаква се „От Балканите до Европа – България, видяна 
през очите на съседа” да бъде преведена и на български 
език.

Вечерта завърши с коктейл. ГБСБ благодари на „Еко Бъл-
гария”, „Алфа банк”, „Глобул”, ОББ, „Германос” и „Юробанк И 
Еф Джи България” за подкрепата за провеждането на това 
събитие. 

Σύμφωνα με την καθ. Πορομάνσκα, το βιβλίο μπορεί να 
αποτελέσει οδηγό στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο 
πανεπιστήμιο με τους πολλούς οικονομικούς όρους που περιέ-
χει. «Η βουλγαρική αναγνωστική κοινότητα έχει ανάγκη από 
τέτοιους είδους βιβλία και όχι από βιβλία γραμμένα από ειδι-
κούς που μένουν σε απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων, και οι 
οποίοι δεν ξέρουν τη θέση της Βουλγαρίας στο χάρτη», τόνισε η 
κα Πορομάνσκα. 

«Το βιβλίο γράφτηκε με σεβασμό προς τη Βουλγαρία, την 
ιστορία και τον πολιτισμό της, και βοηθά όλους τους Έλληνες 
που ζουν στη χώρα να βλέπουν τους Βούλγαρους ως ισότιμους 
γείτονες, ομοϊδεάτες και συνεργάτες», δήλωσε ο κ. Λιόλιος, 
προσθέτοντας ότι «για να υπάρχει διάλογος, πρέπει να θέλεις 
να ακούς».

Με τη σειρά του, ο Δρ. Κατσάνης δήλωσε ότι στη συγγραφή 
του βιβλίου τον οδήγησε η διαπίστωση ότι οι Έλληνες ξέρουν 
πολύ λίγα για τη Βουλγαρία και γενικότερα για τους γείτονές 
τους. Το βιβλίο θα μπορούσε να ονομαστεί και «Το ταξίδι ενός 
γείτονα προς τη Βουλγαρία». Είναι ένα ταξίδι που φέρνει πολλές 
εμπειρίες. Η μοίρα μας συνδέεται με κοινές παραδόσεις, ενώ οι 
διαφορές μας εμπλουτίζουν, πρόσθεσε ο Δρ. Κατσάνης. «Ελπίζω 
η μελέτη αυτή να φανεί χρήσιμη, και να βοηθήσει τους Έλληνες 
αναγνώστες να καταλάβουν όσο γίνεται καλύτερα την όμορφη 
αυτή γειτονική χώρα.»

Αναμένεται το βιβλίο «Από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη: Η 
Βουλγαρία με το βλέμμα ενός γείτονα» να μεταφραστεί και στα 
βουλγαρικά.

Η βραδιά έκλεισε με κοκτέιλ. Το ΕΕΣΒ ευχαρίστησε τις εται-
ρίες Eкo Bulgaria, Alfa Bank, Globul, UBB, Γερμανός και Eurobank 
EFG Bulgaria για την υποστήριξή τους στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης. 
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чебната 2010/11 година в гръцкото училище в София 
се оказа много успешна благодарение на труда на 
учителите Нопи Сарияниду и Танос Пападопулос, на 
65-те ученици и на Гръцкото просветно сдружение 
„Одисеас Елитис”, което поддържа училището. Чрез 

множество разнообразни дейности, мероприятия и образова-
телни инициативи (виж www.geasoe.com) училището запозна 
учениците и родителите с гръцкия език и култура. Миналата 
година при посещението си в София президентът на Гърция 
г-н Каролос Папуляс беше информиран за дейността на гръц-
кото училище от Управителния съвет на „Одисеас Елитис” и 
развълнуван, заяви: „От другаде ще бъдат орязани средства, 
но не и от образованието на децата. Трябва да се изпратят 
нови учители”. Същата готовност и желание изрази и тогаваш-
ният министър на външните работи Димитрис Друцас, когато 
посети училището и разговаря с децата през декември.

Гръцкият бизнес съвет в България и много спонсори под-
помогнаха всяка стъпка от това начинание. Новоизбраният 
председател на ГБСБ, г-н Стаматис Теодоропулос, проследи с 
голям интерес работата на Общото събрание на Сдружението 
през април, като посочи, че „ГБСБ ще подкрепи всички дейст-
вия на училището и УС ще бъде на разположение на Сдруже-
ние „Одисеас Елитис” за подемане на съвместни инициативи”. 
След тази заявена подкрепа Управителният съвет на „Одисеас 
Елитис” пое инициативата да учреди един координиращ 
орган - Училищен съвет - както е предвидено от закона. В него 
освен членовете на УС на Сдружение „Одисеас Елитис” влизат 
също и учителите, както и г-н Янис Ксирухакис като предста-
вител на УС на ГБСБ.

Основният въпрос, който занимава 85-те деца, записани за 
учебната 2011/12 година, всички родители и, разбира се, Учи-
лищния съвет, е назначаването на трети учител на свободното 
вече две години място. Новият координатор по въпросите на 
образованието в Мариупол, Украйна, който отговаря за гръц-
кото училище в София, обеща, че скоро ще се намери решение. 
Въпросът с назначаването на трети учител зае централно 
място на родителската среща през септември и на заседани-
ето на Училищния съвет през юли. 

Започна учебната година  
в гръцкото училище в София

Το σχολικό έτος 2010/11 υπήρξε 
δημιουργικό, με πολλές δράσεις και 
πολύ εργασία από τους εκπαιδευτικούς, 
κα Νόπη Σαρηγιαννίδου και κο Θάνο 
Παπαδόπουλο, τους 65 μαθητές και το 

Σύλλογο «Οδυσσέας Ελύτης», που είναι ο φορέας 
των Τμημάτων Μητρικής Γλώσσας και Πολιτισμού στη Σόφια 
(Ελληνικό σχολείο). Πλούσιες δραστηριότητες, εκδηλώσεις 
κι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (δες www.geasoe.com) 
έφεραν μαθητές και γονείς πιο κοντά στην ελληνική γλώσσα 
και πολιτισμό. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κος 
Κάρολος Παπούλιας, σε επίσκεψή του στη Σόφια (18.11.2010), 
ενημερώθηκε για το συνολικό έργο από το Δ.Σ. του Συλλόγου 
και συγκινημένος δήλωσε: «από αλλού θα πρέπει να κόψουμε, 
από την εκπαίδευση των παιδιών όμως όχι. Θα πρέπει να 
γίνουν άμεσα αποσπάσεις νέων εκπαιδευτικών». Την ίδια ευχή 
και διάθεση εξέφρασε και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, κος 
Δρούτσας, που επισκέφτηκε το σχολείο και μίλησε με τα παιδιά 
(10.12.2010). 

Το HBCB και πολλές επιχειρήσεις-χορηγοί στάθηκαν αρωγοί 
σε κάθε βήμα αυτής της προσπάθειας. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, 
κος Θεοδωρόπουλος, παρευρέθη και παρακολούθησε με 
ζωηρό ενδιαφέρον τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του 
Συλλόγου (04.06.2011), αναφέροντας πως «το HBCB θα στηρίξει 
κάθε δραστηριότητα του σχολείου και το ΔΣ θα βρίσκεται στη 
διάθεση του Συλλόγου «Οδυσσέας Ελύτης» για ανάληψη κοινών 
πρωτοβουλιών.» Σε συνέχεια αυτής της σημαντικής εξέλιξης, το 
ΔΣ του Συλλόγου «Οδυσσέας Ελύτης» πήρε την πρωτοβουλία 
της σύστασης συντονιστικού σχήματος - Σχολικό Συμβούλιο - 
όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο. Στο Σχολικό Συμβούλιο, 
εκτός από τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου «Οδυσσέας Ελύτης», 
συμμετέχουν επίσης οι εκπαιδευτικοί κι ο εκπρόσωπος του ΔΣ 
του HBCB, κος Γιάννης Ξηρουχάκης. 

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί τα 85 παιδιά που έχουν 
εγγραφεί κατά το σχολικό έτος 2011/12, όλους τους γονείς και 
φυσικά το Σχολικό Συμβούλιο, είναι η απόσπαση τρίτου 
εκπαιδευτικού στο σχολείο στην κενή θέση που υπάρχει εδώ 
και δυο χρόνια. Η νέα Συντονίστρια Εκπαίδευσης στη 
Μαριούπολη, όπου υπάγεται το σχολείο της Σόφιας, συνέστησε: 
«Λίγη υπομονή ακόμη. Σύντομα θα βρεθεί λύση». Η απόσπαση 
τρίτου εκπαιδευτικού ήταν το βασικό θέμα που απασχόλησε 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης των γονέων (05.09.2011) και 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Σχολικού 
Συμβουλίου(07.09.2011). 

Ξεκίνησε η νέα 
σχολική χρονιά 

στο ελληνικό 
σχολείο  

στη σόφια
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Със съживяването на икономиката в световен и 
национален мащаб, размразяването на инвести-
ционни проекти и откриването на работни места, 
в дневния ред на мениджърите на компании 
в различни сектори с особена острота влезе и 

проблемът с липсата на квалифицирани кадри. Отглежда-
нето на бъдещи таланти и намаляването на дефицита от ква-
лифицирани работници се превръща в жизненоважен фак-
тор за икономическия растеж. Парадоксално, но именно 
кризата помогна на този проблем да изкристализира.

Уроците на кризата 
Свиването на икономиката принуди компаниите да търсят 

Με την αναβίωση της οικονομίας σε παγκό-
σμιο και εθνικό επίπεδο, το ξεπάγωμα 
των επενδυτικών σχεδίων και τη δημι-
ουργία νέων θέσεων απασχόλησης, το 
πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου 

προσωπικού μπήκε στην ημερήσια διάταξη των διευ-
θυντικών στελεχών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. 
Η δημιουργία μελλοντικών ταλέντων και η μείωση του 
ελλείμματος εξειδικευμένου προσωπικού πρόκειται να 
μετατραπούν σε κρίσιμους παράγοντες για την οικονο-
μική ανάπτυξη. Παραδόξως, η κρίση βοήθησε στο πρό-
βλημα αυτό να αποκρυσταλλωθεί.

Τα διδάγματα της κρίσης
Η συρρίκνωση της οικονομίας ανάγκασε τις εταιρίες να 
αναζητήσουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα από λιγότε-
ρους εργαζόμενους. Οι διευθυντές διαπίστωσαν ότι 
περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη από ειδικευμένους, 
ταλαντούχους, παραγωγικούς και ενθουσιασμένους 
εργαζομένους, και όχι από αυξημένο αριθμό υπαλλήλων 
μειωμένης αποτελεσματικότητας. Αυτό οδήγησε σε μια 
παράδοξη κατάσταση με την πρώτη ματιά: παρά τα 
υψηλά επίπεδα ανεργίας, οι εργοδότες όλο και πιο 
δύσκολα καταφέρνουν να βρουν το κατάλληλο προσω-
πικό ακόμα και όταν δεν πρόκειται για διευθυντικές 
θέσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της παγκόσμιας εταιρίας 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού Manpower, 
που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, από τα πιο σπάνια 
επαγγέλματα της χώρας μας είναι τα επαγγέλματα του 
μηχανικού, του μάνατζερ, του τεχνίτου και της γραμμα-
τέας, δηλαδή των εργαζόμενων σε όλα τα επίπεδα. Ανά-
μεσα στα σπάνια επαγγέλματα είναι επίσης και αυτά του 
τεχνικού, του οδηγού, του ειδικού στην τεχνολογία πλη-

ροφοριών και του αντιπρόσωπου πωλήσεων.
«Έχουμε υψηλή ανεργία, αλλά και έλλειψη εξειδικευμέ-

νου προσωπικού», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βουλγαρικών Βιομηχανιών, κ. Μποζιντάρ Ντά-
νεφ. «Δεν οικοδομείται κερδοφόρα οικονομία με ανθρώ-

Специалистите -  
все по-нужни

Ζητούνται  
ειδικοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του τρέχοντος έτους ο αριθμός 
των ανθρώπων που έμειναν χωρίς δουλειά πάνω από ένα χρόνο 
είναι 210,000, ή 56% του συνόλου των ανέργων. Στα τέλη 
Ιουνίου, το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 11,2% του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού, ενώ οι άνεργοι ήταν σχεδόν 370,000, ή 
κατά 27.600 περισσότερους από τον Ιούνιο του 2010. Ο δείκτης 
κατατάσσει τη Βουλγαρία μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη με 
την πιο γρήγορα επιδεινούμενη αγορά εργασίας. Τα στοιχεία της 
ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat δείχνουν επίσης ότι 
η αγορά εργασίας στη Βουλγαρία συνεχίζει να επιδεινώνεται, 
σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Έτσι στα τέλη Ιουνίου, η Βουλγαρία κατέχει τη δεύτερη θέση 
στην ΕΕ όσον αφορά την αύξηση της ανεργίας.
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по-висока продуктивност с по-малко служители. Мени-
джърите откриха, че повече от всякога имат нужда от ква-
лифицирани, талантливи, продуктивни и мотивирани слу-
жители, а не раздут нискоефективен персонал. Така се 
стигна до парадоксалната на пръв поглед ситуация въп-
реки високите нива на безработица, работодателите все 
по-трудно да успяват да намерят подходящи кадри и то не 
само на ръководни длъжности. Според проучване на све-
товната компания за човешки ресурси „Менпауър“, раз-
пространено по-рано тази година, най-трудно у нас се 
намират инженери, мениджъри, занаятчии и секретарки, 
т.е. служители на всички нива. Сред дефицитните профе-
сии са също техник, шофьор, специалист по информаци-
онни технологии и търговски представител.

„Имаме висока безработица у нас, но нямаме доста-
тъчно квалифицирани кадри”, казва изпълнителният пред-
седател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар 
Данев. „С хора с основно образование и с неграмотни не 
може да се прави печеливша икономика. Не може да се 
усвояват инвестиции и нови технологии без компетентни 
хора”, добавя той. 

Недостигът на квалифицирана работна ръка застра-
шава бъдещото развитие на икономиката, казват и от фон-
дация „Европейски институт”. Драстичното намаляване на 
квалифицирани кадри възпрепятства развитието и функ-
ционирането на цели отрасли от икономиката. Значителна 
е заплахата за промишлеността, най-вече в техническата 
област, особено по отношение на научноизследовател-
ската дейност и иновациите, където съществува сериозен 
недостиг на инженери и други висококвалифицирани спе-
циалисти, които да разработват и прилагат авангардни 
технологии.

И пак парадоксално, но само на пръв поглед, трудовите 
борси у нас са заляти от хора с висше образование. Причи-
ната – 

Прекъснатата връзка между бизнеса, 
университетите и държавата
За липсата на образователна политика, която да е адек-
ватна на нуждите на пазара са единодушни всички, вклю-
чително и самите университети и министерството на обра-
зованието. 

Като основна причина за трудното намиране на необ-
ходимите специалисти 56% от участниците в анкета на БСК 
посочват факта, че обучението в средните и висшите учи-
лища не отговаря на търсенето на пазара на труда. Според 
52% от участниците в анкетата значително е спаднало 

πους με πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με αναλφάβητους. Ούτε 
είναι δυνατό να προσελκύονται επενδύσεις και νέες τεχνολο-
γίες χωρίς ικανούς ανθρώπους», πρόσθεσε ο κ. Ντάνεφ. 

Η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων απειλεί τη μελλο-
ντική οικονομική ανάπτυξη, τονίζουν από το Ίδρυμα «Ευρωπα-
ϊκό Ινστιτούτο». Η δραστική μείωση του εξειδικευμένου προ-
σωπικού δυσχεραίνει την ανάπτυξη και τη λειτουργία 
ολόκληρων κλάδων της οικονομίας και τομέων της κοινωνικής 
ζωής. Σημαντική είναι η απειλή για τη βιομηχανία, ιδιαίτερα 
στους τεχνικούς τομείς, ιδίως όσον αφορά την έρευνα και την 
καινοτομία, όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη μηχανικών και 
άλλων ειδικευμένων επαγγελματιών για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών.

Και, παραδόξως, αλλά μόνο με την πρώτη ματιά, τα γραφεία 
εύρεσης εργασίας στη χώρα πλημμυρίστηκαν με άτομα με 
ανώτερη εκπαίδευση. Η αιτία -

η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των 
επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και του 
κράτους 
Όλοι συμφωνούν, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων 
και του Υπουργείου Παιδείας, ότι υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτι-
κής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Σύμφωνα με το 56% των συμμετεχόντων σε έρευνα του 
Συνδέσμου Βουλγαρικών Βιομηχανιών η βασική αιτία για τη 
δύσκολη εύρεση ειδικών είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση στα 
δευτεροβάθμια σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν ανταποκρίνε-
ται στη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με το 52% των 
ερωτηθέντων το συνολικό επίπεδο της εκπαίδευσης στη Βουλ-
γαρία μειώθηκε σημαντικά, ενώ κατά το 58%, το επίπεδο 

Според данните на Националния статистически 
институт (НСИ) през периода април-юни тази година броят 
на хората, които не могат да си намерят работа повече от 
година, е 210 000, което е 56% от всички безработни. В края 
на юни нивото на безработица е стигнало 11,2% от иконо-
мически активното население, като безработните са били 
близо 370 000, или с 27 600 повече спрямо юни 2010 г. Този 
показател нарежда България сред страните в Европа, в които 
пазарът на труда се влошава най-бързо. И по данни на евро-
пейската статистическа служба Евростат пазарът на труда в 
България продължава да се влошава, за разлика от повечето 
страни в Европейския съюз, като в края на юни страната се 
нарежда на второ място в ЕС по ръст на безработицата.
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общото образователно ниво у нас, а според 58% нивото на 
квалификация на работниците е незадоволително. Пока-
зателни за отношението на мениджърите към качеството 
на предлаганато образование са техните отговори на 
анкета на фондация “Европейски институт” - при наема-
нето на служители мениджърите нареждат квалификаци-
ята на трето място по важност след отношението към 
работата и умението за работа в екип, докато образовани-
ето е едва на шесто място. 

Желанията на кандидат-студентите също се размина-
ват драстично с нуждите на пазара на труда. Според ана-
лиз на институт „Отворено общество“, над половината от 

κατάρτισης των εργαζομένων είναι ανεπαρκές. Οι απαντήσεις 
που έδωσαν διευθυντικά στελέχη σε σχετικό ερωτηματολόγιο 
του Ευρωπαϊκού ινστιτούτου είναι ενδεικτικές για την άποψη 
και τη στάση που έχουν όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευ-
σης των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 
ότι σημαντικότερης σπουδαιότητας χαρακτηριστικά είναι η 
στάση των εργαζόμενων απέναντι στην εργασία τους, η ικανό-
τητα να προσφέρουν μέσα από ομαδική εργασία και αμέσως 
μετά η κατάρτιση του προσωπικού ενώ στην έκτη θέση κατατά-
σεται η εκπαίδευση.

Οι προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, επίσης, διαφέ-
ρουν δραματικά από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σύμ-
φωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Ανοιχτής Κοινωνίας πάνω 
από το ήμισυ του συνόλου των φοιτητών στη χώρα σπουδά-
ζουν νομικά, οικονομικά, διοίκηση και διαχείριση, τουρισμό, 
παιδαγωγία, τεχνολογία της επικοινωνίας και των ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, ενώ μόνο το 20% των πτυχιούχων εργάζο-
νται στους τομείς εκπαίδευσής τους.

Εδώ και πολύ καιρό οι εργοδότες προτείνουν ο αριθμός των 
ατόμων που λαμβάνουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση ανα κλάδο 
να προσδιορίζεται από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, βάσει 
μοντέλων πρόβλεψης με πενταετή ή δεκαετή ορίζοντα. Ο Σύν-
δεσμος Βουλγαρικών Βιομηχανιών για παράδειγμα, προτείνει να 
καθοριστούν ποσοστώσεις για όλες τις πανεπιστημιακές ειδικό-
τητες, με γνώμονα τη ζήτηση στην αγορά εργασίας και αυτές να 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, ενώ στις υπόλοι-
πες ειδικότητες οι μαθητές να επενδύουν δικά τους κεφαλαία. 
Σήμερα, όμως, ένα πανεπιστήμιο μπορεί να φτάσει στην πτώ-
χευση σε περίπτωση που προσφέρει ειδικότητες για τις οποίες 
υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, όμως δεν υπάρχει ενδια-
φέρον από τους υποψήφιους φοιτητές και αυτό συμβαίνει 
επειδή η κρατική επιδότηση χορηγείται ανά εγγεγραμμένο φοι-
τητή. Έτσι προκύπτει ότι ο στόχος των πανεπιστημίων είναι να 
δέχονται όσο περισσότερους φοιτητές είναι δυνατό, σε συμμόρ-
φωση με τις επιθυμίες των υποψηφίων ακόμα κι αν αυτές δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς

Ο κακός επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων οφεί-
λεται εν μέρει στην έλλειψη πρακτικού προσανατολισμού στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σταθερά μειώνεται και το ενδια-
φέρον για τις επαγγελματικές σχολές - υπάρχουν εγκαταστά-
σεις και καθηγητές, αλλά δεν υπάρχουν υποψήφιοι να εκπαι-
δεύτουν, υποστηρίζουν οι ειδικοί στο υπουργείο. Αυτή τη 
στιγμή το υπουργείο επενδύει στην οικοδόμηση κέντρων 

Липсата на знаещи и можещи кадри, които да задей-
стват отново механизмите на работещата икономика е 
световен проблем. Това показва проучване на световната 
компания за човешки ресурси „Менпауър“ през 2011 г. 
В проучването са анкетирани 40 хил. мендиджъри от 39 
страни. Според проучването всеки трети работодател в 
света заявява, че кандидатите за работа нямат достатъчно 
богат опит, технически умения и знания за конкретния 
бизнес. 22% от фирмите в света казват, че на пазара, където 
оперират няма хора, които да отговарят на профила за 
съответната позиция и че основният им проблем е липсата 
на технически умения. В България половината от анкети-
раните от „Менпауър“ 750 компании заявяват, че най-голе-
мият им проблем е недостигът на подходящи кандидати за 
работа. От друга страна, всеки пети работодател в страната 
се оплаква, че кандидадите за работа искат по-голяма 
заплата от предлаганата, а в световен мащаб едва 10% се 
оплакват от същия проблем.

Η έλλειψη καταρτισμένου και ικανού προσωπικού που να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες εργασίας έχει γίνει 
παγκόσμιο πρόβλημα. Αυτό δείχνει η έρευνα της παγκόσμιας 
εταιρίας παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού Manpower 
για το 2011. Στο πλαίσιο της μελέτης ρωτήθηκαν 40.000 
μάνατζερ από 39 χώρες. ‘Ενας στους τρεις εργοδότες στον κόσμο 
πιστεύει ότι οι αναζητούντες εργασία δεν διαθέτουν την εμπειρία, 
τις τεχνικές δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτεί η συγκεκρι-
μένη επιχείρηση. Το 22% των εταιριών παγκοσμίως , ισχυρίζονται 
ότι στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται, δεν υπάρχουν άνθρω-
ποι που να ανταποκρίνονται στο προφίλ της συγκεκριμένης 
θέσης εργασίας και ότι το κύριο πρόβλημά τους είναι η έλλειψη 
τεχνικής κατάρτισης. Στη Βουλγαρία τώρα και σύμφωνα με την 
έρευνα της Manpower το μεγαλύτερο πρόβλημα του 50% των 
συνολικά 750 ερωτηθέντων εταιριών είναι η έλλειψη κατάλ-
ληλων υποψηφίων. Από την άλλη πλευρά, ένας στους πέντε 
εργοδότες στη χώρα παραπονιέται ότι οι αναζητούντες εργασία 
θέλουν υψηλότερο μισθό από ό,τι προσφέρεται. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μόνο το 10% παραπονιούνται για το ίδιο πρόβλημα.

Снимка: Георги Кожухаров
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всички студентите в страната учат право, икономика, 
администрация и управление, туризъм, педагогика и 
комуникационна и компютърна техника. Същевременно 
едва 20% от завършилите висше образование работят в 
сфера, за която са учили. 

Работодателските организиции отдавна предлагат 
приемът на студенти да се определя според нуждите на 
пазара на труда, на базата на пет- или десетгодишни прог-
нози за развитието на икономиката. БСК например пред-
лага да се определят квоти за всички университетски спе-
циалности, съобразени с търсенето на пазара на труда и 
именно те да бъдат финансирани от бюджета, а за остана-
лите специалности студентите да инвестират собствени 
средства. В момента обаче ако един университет предлага 
приложими на пазара на труда специалности, но канди-
дат-студентите не искат да ги учат, той може да фалира, 

επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, καθώς και στη 
θέσπιση ενός συστήματος για την αξιολόγηση της ποιότητας 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένα άλλο 
έργο που αναμένεται να αρχίσει το 2012 και να διαρκέσει δύο 
χρόνια, έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει την πρακτική εξά-
σκηση φοιτητών και μαθητών. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εργο-
δότες υποδοχής θα λάβουν χρηματοδότηση για τουλάχιστον 
240 ώρες πρακτικής εξάσκησης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 
90 εκατ. λέβα.

ορισμένες λύσεις
Τον Ιούνιο, σε συμμόρφωση με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, 
η Βουλγαρία διευκόλυνε το καθεστώς έκδοσης άδειων εργα-
σίας για εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εισαγωγή της λεγόμενης «Μπλε 
κάρτας της ΕΕ». Για να αποκτήσει τη μπλε κάρτα, ο αλλοδαπός 
πρέπει πρώτα να βρει εργοδότη στη Βουλγαρία. Ο εργοδότης 
υποβάλλει αίτηση στον Οργανισμό απασχόλησης για να πάρει 
άδεια έκδοσης μπλε κάρτας. Στην άδεια αυτή πρέπει να ανα-
φερθούν τα προσωπικά στοιχεία του αλλοδαπού, η θέση εργα-
σίας, και η εταιρία που τον προσλαμβάνει. Για να μπορεί να 
εισέλθει στη Βουλγαρία, ο αλλοδαπός πρέπει να αποκτήσει 
θεώρηση τύπου D για διαμονή μακράς διάρκειας. Όταν έχει 
συλλέξει τα απαραίτητα έγγραφα, υποβάλλει αίτηση για έκδοση 
μπλε κάρτας από τη Διεύθυνση Μετανάστευσης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών. Το έγγραφο του δίνει το δικαίωμα να εργά-
ζεται στην Βουλγαρία επί πέντε έτη, ενώ η άδεια πρέπει να 
ανανεώνεται κάθε χρόνο. Για να αποκτήσει ένας αλλοδαπός 
μπλε κάρτα για συγκεκριμένη θέση εργασίας, πρέπει να μην 

По препоръка и чрез лични контакти 60%
Чрез обява  
(включително и на интернет страницата на компанията)

71%

Чрез бюрото по труда 17%
Чрез частни трудови борси 5%
От образователни институции (училища и университети) 17%
От центрове за професионално обучение 3%
Чрез агенции за подбор на персонала 20%
Чрез специализирани интернет сайтове 32%

Къде намират персонал компаниите

Източник: Фондация „Европейски институт”

Снимка: Георги Кожухаров



17

Ιουνίος - Σεπτέμβριος 2011 πολιτικα

защото държавната субсидия се отпуска за записан сту-
дент. Целта на висшите училища е да приемат колкото 
може повече хора, съобразявайки се с желанията на кан-
дидатите.

Слабата ориентация на младежите при избора им на 
специалност в университета донякъде се дължи на лип-
сата на практическа насоченост в средното образование. 
Постоянно намалява и интересът към професионалните 
гимназии – има база и преподаватели, но няма кандидати 
да се обучават, казват експерти от министерството. В 
момента министерството работи по изграждане на цен-
трове за кариерно ориентиране в училищата, както и за 
създаване на система за оценка на качеството на професи-
оналното образование и обучение. Друг проект, който се 
очаква да започне през 2012 г. и да продължи две години, 
е насочен към финансиране на стажантски места за сту-
денти и ученици. Стажантите и приемащите ги работода-
тели ще получават финансиране за най-малко 240 часа 
стаж. Проектът е на стойност 90 млн лв. 

Някои решения
През юни България, в съответствие с общата европейска 
политика, облекчи режима, по който се издават разреше-
ния за работа в страната на висококвалифицирани работ-
ници от страни извън Европейския съюз с въвеждането на 
"Синя карта на ЕС”. За да получи синя карта, чужденецът 
трябва предварително да е намерил работодател у нас. 
Работодателят подава заявление до Агенцията по зае-
тостта за разрешение за издаване на синя карта. В него 
трябва да са посочени лични данни за човека, за длъж-
ността, която ще заема, както и за фирмата, която го наема. 
За да може да влезе у нас, чужденецът трябва да получи 
виза тип D, която дава право за дълго-
срочно пребиваване. Когато е събрал 
необходимите документи, той кандидат-
ства за издаване на синя карта от дирек-
ция "Миграция" в МВР. Документът му 
дава право да работи в България пет 
години, като разрешението трябва да се 
подновява всяка година. За да получи 
синя карта за съответната длъжност не 
трябва да има подходящ кандидат от 
България. Синята карта дава възмож-
ност на притежателя й да доведе семей-
ството си в страната. През 2010 г. Аген-
цията по заетостта е издала по-малко от 
800 разрешителни на чужденци - пре-
димно на строителни работници, футбо-
листи и преподаватели.

През пролетта започна и разписва-
нето на стандарти за 140 ключови длъж-
ности в електрониката, електротехни-
ката, туризма, металургията, мебелната 
промишленост, производството на 
храни и машини. За създаването на тези 
стандарти са избрани пет от водещите 
компании за управление на човешките 
ресурси, съобщиха от БСК. Специали-
стите, заедно с браншовите камари и 
секторни консултативни съвети ще про-
учат всички работни позиии в определе-
ните сектори и ще определят образова-

υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος στη Βουλγαρία γι΄αυτή τη 
θέση. Η μπλε κάρτα δίνει στον κάτοχό της τη δυνατότητα να 
φέρει την οικογένειά του στη χώρα. Το 2010, ο Οργανισμός 
απασχόλησης έκδωσε περίπου 800 άδειες σε αλλοδαπούς - ως 
επί το πλείστον σε εργάτες οικοδομών, παίκτες και καθηγητές.

Την άνοιξη άρχισε και η σύνταξη προτύπων για 140 θέσεις-
κλειδιά στο χώρο της ηλεκτρονικής, ηλεκτρολογίας, τουρισμού, 
μεταλλουργίας, βιομηχανίας επίπλων, παραγωγής τροφίμων 
και μηχανημάτων. Στη σύνταξη αυτών των προτύπων συμμετέ-
χουν πέντε από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ανθρώπι-
νων πόρων, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Βουλγαρικών Βιομηχα-
νιών. 

Οι επαγγελματίες, μαζί με τα κλαδικά επιμελητήρια και τα 
κλαδικά γνωμοδοτικά συμβούλια, θα εξετάσουν όλες τις θέσεις 
εργασίας σε διάφορους τομείς και θα καθορίσουν τον βαθμό 
εμπειρίας, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια 
συγκεκριμένη θέση ή επάγγελμα. Τα πρότυπα θα μειώσουν το 
κόστος κατάρτισης και επιλογής εργαζομένων και θα φέρουν 
πιο κοντά την εκπαίδευση, τα επαγγελματικά πρότυπα και τις 

Μετά από σύσταση και μέσω προσωπικών επαφών 60%
Μέσω αγγελίας (και στην εταιρική ιστοσελίδα) 71%
Μέσω γραφείων εύρεσης εργασίας 17%
Μέσω ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας 5%
Μέσω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  
(σχολείων και πανεπιστημίων) 17%

Μέσω κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης 3%
Μέσω εταιρείων πρόσληψης προσωπικου 20%
Μέσω εξειδικευμένων ιστοσελίδων 32%

που αναζητούν το προσωπικό τους οι εταιρίες

Πηγή: Ίδρυμα «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο»

Снимка: Надежда Чипева
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телната степен, опит, знания и умения, необходими за 
определена длъжност или професия. Стандартите ще 
направят разходите за обучение и подбор на служители 
много по-ефективни и ще приближат образованието до 
професионалните стандарти и до потребностите на пазара 
на труда. Стандартите ще бъдат съобразени с уменията, 
изисквани на европейския пазар на труда и това ще поз-
воли на българските специалисти да работят на същите 
позиции в европейската икономика. До 2013 г. в двадесет 
икономически браншове ще бъдат въведени компетент-
ностни стандарти за над 400 длъжности. Планира се и съз-
даването на онлайн информационна система, включваща 
секторни модели и каталози с компетенции, длъжностни 
профили, електронна платформа за обучение и оценяване 
и платформа за анализи на пазара на труда. 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα πρότυπα θα είναι προσαρμο-
σμένα στις δεξιότητες που απαιτούνται στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας και αυτό θα επιτρέψει τους Βούλγαρους ειδικούς να 
κατέχουν τις ίδιες θέσεις εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία. 
Μέχρι το 2013, σε είκοσι οικονομικούς τομείς θα συνταχθούν 
πρότυπα επάρκειας για περισσότερες από 400 θέσεις εργασίας. 
Σχεδιάζεται και η ανάπτυξη online συστήματος πληροφοριών, 
που θα περιλαμβάνει κλαδικά πρότυπα και καταλόγους αρμο-
διοτήτων, επαγγελματικά προφίλ, ηλεκτρονική πλατφόρμα 
εκπαίδευσης και αξιολόγησης και πλατφόρμα αναλύσεων της 
αγοράς εργασίας. 

Попитахме All Channels Communication Group, която 
е член на ГБСБ, трудно ли намират квалифицирани 
служители, къде най-често ги намират и какво може да 
се направи, за да бъде решен проблемът с недостига на 
специалисти. Ето какво ни отговори Александър Дурчев, 
изпълнителен директор на компанията:

“Намирането на квалифицирани служители е 
предизвикателство, пред което се изправя целият бизнес 
в България. Според мен пробойните идват основно от 
образователната система, която изостава от тенден-
циите на пазара, а връзка между нея и реалния бизнес 
почти не съществува. Тази е причината All Channels 
Communication Group да влага много усилия в обучени-
ето на нови кадри от нулата. Но преди това ние влагаме 
много повече усилия в намирането на точните хора, за 
които вярваме, че имат потенциал за развитие. 

Първото нещо, което работодателят трябва да 
направи, е да осъзнае важността на инвестицията в 
собствения си екип. Задържането на правилните хора 
в голяма степен не е въпрос на пари, а на правилна 
мотивация. Ето защо за мен в основата й стои активната 
комуникация с всеки един член на екипа. Само така може 
да разберете какво искат служителите ви, за да се опитате 
да им го осигурите. Когато нуждата за подобна инвести-
ция бъде осъзната, това трябва да стане вътрешно-кор-
поративна политика, която задава ясни цели на хората, 
измерва резултатите им и им дава конструктивна обратна 
връзка със съответните последствия.

В ролята си на председател на Българската асоциа-
ция на ПР агенциите бих казал, че другата много важна 
стъпка, която всяка една браншова или бизнес организа-
ция трябва да предприеме е активен диалог с държавните 
образователни институции, университетите и кариер-
ните центрове. Без да бъдат комуникирани с тях нашите 
нужди, ние нямаме право да очакваме от тях правилните 
действия.”

Проучване на друг член на ГБСБ, „Стантън Чейс 
България”, проведено съвместно с Publics.bg сред 108 
мениджъри и експерти от енергетика, потвърждава, 
че в България се усеща недостиг на специалисти в този 
сектор, особено проектни мениджъри и консултанти по 
енергийна ефективност. Около една трета от анкетира-
ните използват личните си и професионалните контакти 
при наемането на специалисти и мениджъри в бранша. 
Вторият най-популярен метод е чрез обяви за работа 
в интернет сайтове, следван от агенции за подбор на 
персонал. Около две трети от запитаните експерти търсят 
реализация извън България.

Ρωτήσαμε δύο εταιρίες-μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματι-
κού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, αν συναντούν δυσκολίες να 
βρουν εξειδικευμένα στελέχη, που τα ψάχνουν και τι μπορεί 
να γίνει για να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης ειδικών. Μας 
απάντησαν το εξής:

Ο Αλεξάνδαρ Ντουρτσεφ, διευθύνων σύμβουλος της All 
Channels Communication Group:

«Η εύρεση ειδικευμένων υπαλλήλων είναι μια πρόκληση 
που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. 
Νομίζω ότι τα προβλήματα προέρχονται κυρίως από το 
εκπαιδευτικό σύστημα που υστερεί σε σχέση με τις τάσεις της 
αγοράς, ενώ η σχέση μεταξύ της και των επιχειρήσεων είναι 
ουσιαστικά ανύπαρκτη. Αυτός είναι ο λόγος η All Channels 
Communication Group να καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες 
στην κατάρτιση νέου προσωπικού από το μηδέν. Πριν γίνει 
αυτό όμως καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες στην 
εξεύρεση των σωστών ανθρώπων που πιστεύουμε ότι έχουν 
προοπτικές ανάπτυξης.

Πρώτα απ΄όλα ο εργοδότης πρέπει να συνειδητοποιήσει 
τη σημασία της επένδυσης στην ομάδα του. Η διατήρηση 
των κατάλληλων ανθρώπων σε μεγάλο βαθμό δεν είναι θέμα 
χρημάτων, αλλά σωστών κίνητρων. Ως εκ τούτου για μένα 
στη βάση των σωστών κίνητρων βρίσκεται η ουσιαστική επι-
κοινωνία με κάθε μέλος της ομάδας. Μόνο έτσι θα ξέρετε τι 
θέλουν οι υπάλληλοί σας και θα μπορείτε να τους το δώσετε. 
Όταν συνειδητοποιηθεί η ανάγκη για μια τέτοια επένδυση, 
αυτό πρέπει να μετατραπεί σε εσωτερική εταιρική πολιτική 
που θέτει σαφείς στόχους στους εργαζόμενους, και τους 
ενημερώνει για την αξιολόγηση της απόδοσής τους και τους 
επιβραβεύει ανάλογα. 

Ως πρόεδρος του Βουλγαρικού συνδέσμου εταιριών 
δημοσίων σχέσεων, θα ήθελα να πω ότι ένα άλλο πολύ σημα-
ντικό βήμα που κάθε κλαδική οργάνωση ή επιχείρηση πρέπει 
να κάνει είναι να αναπτύξει ενεργό διάλογο με τα κρατικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τα κέντρα στα-
διοδρομίας. Χωρίς να τους εξηγήσουμε τις ανάγκες μας, δεν 
έχουμε κανένα δικαίωμα να περιμένουμε απ΄αυτούς σωστές 
δράσεις.»

Η έρευνα ενός άλλου μέλους του ΕΕΣΒ, της Stanton 
Chase Bulgaria, που πραγματοποιήθηκε από κοινού με την 
Publics.bg μεταξύ 108 διευθυντικών στελεχών και εμπειρο-
γνωμόνων από τον ενεργειακό τομέα, επιβεβαιώνει ότι στη 
Βουλγαρία είναι αισθητή η έλλειψη ειδικών στον τομέα αυτό, 
και ιδιαίτερα των διαχειριστών έργων και των συμβούλων 
θεμάτων ενεργειακής απόδοσης. Περίπου το ένα τρίτο των 
ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τις προσωπικές και επαγγελμα-
τικές επαφές του στην πρόσληψη ειδικών και διευθυντικών 
στελεχών του κλάδου. Η δεύτερη πιο δημοφιλής μέθοδος 
είναι μέσω ανακοίνωσης θέσεων εργασίας σε σχετικά sites, 
και η τρίτη - μέσω εταιριών πρόσληψης προσωπικού. Περίπου 
τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εμπειρογνωμόνων αναζητούν 
εργασία εκτός Βουλγαρίας.
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кономическата криза в България отключи прива-
тизацията на малкото останали държавни пред-
приятия, които не можаха да преминат в частни 
ръце по време на прехода. С пресъхването на 
потока от чуждестранни инвестииции, правител-

ството трябваше бързо да намери нов източник на финан-
сиране на бюджетния дефицит. Постъпленията от продажба 
на държавни дружества бяха вкарани в т.нар. антикризисен 
план на сегашното правителство през март миналата година. 
От заложените в бюджета 450 млн лв. приходи от привати-
зация за 2010 г. обаче държавата не успя да събере почти 

οικονομική κρίση στη Βουλγαρία οδήγησε στην 
επανέναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης μερι-
κών κρατικών επιχειρήσεων που είχαν απομείνει και 
δεν είχαν περάσει σε ιδιώτες κατά τη διάρκεια της 
μετάβασης. Η μείωση της ροής ξένων επενδύσεων 

υποχρέωσε την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεση αναζή-
τηση δημοσιονομικών εσόδων, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η χρηματοδότηση του ελλείμματος του Προϋπολογισμού. Τον 
περασμένο Μάρτιο οι εισροές από την πώληση κρατικών επι-
χειρήσεων κατευθύνθηκαν στο «Πρόγραμμα αντιμετώπισης 
της κρίσης» της σημερινής κυβέρνησης. Επί συνόλου εσόδων 

Последната 
приватизационна вълна
Το τελευταίο κύμα ιδιωτικοποιήσεων
деСИСЛАВА дИМИтРоВА ντεσισλαβα ντιμιτροβα

Емил Караниколов, председател на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Снимка: Надежда Чипева
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нищо. Това обаче не охлади ентусиазма на правителството 
и тази година размерът на заложените приходи от прива-
тизация е същият, а в края на юли финансовият министър 
Симеон Дянков даже прогнозира, че те ще достигнат 350 
млн евро тази година и 600 млн евро догодина.

Планове срещу резултати
От данните на Агенцията за приватизация и следприватиза-
ционен контрол (АПСК) за първите шест месеца на тази 
година обаче става ясно, че заложената в бюджета цел за 
приходите от продажбата на държавни активи няма как да 
бъде изпълнена, тъй като постъпленията към края на юни 
са едва 6,5 млн лв., или 1,4% от очакваното.

Самата агенция обявява в плана си за работа за тази 
година, че очаква постъпления от общо 250,1 млн лв. От тях 
договорените плащания в парични средства се предвижда 
да бъдат в размер на 248,6 млн лв., като основната част от 
прогнозните договорени плащания в парични средства се 
очакват от финализирането на сделките за “Булгартабак 
холдинг” и продажбата на държавното участие в капитала 
на две от електроразпределителните дружества – варнен-
ското "Е.ОН България продажби” и базираното в Горна Оря-
ховица "Е.ОН България мрежи". От продажби на мажори-
тарни пакети и миноритарни пакети, за част от капитала на 
които се допуска плащане с компенсаторни инструменти, 
се очакват договорени плащания в непарични платежни 
средства, по номинална стойност в размер на 1,5 млн лева. 

Агенцията посочва още, че разполага с ресурс от 22 дру-
жества с над 50 на сто държавно участие, но при някои от тях 
съществуват правни проблеми, свързани със собствеността 
им, а при други процедурите зависят от действия и решения, 
които трябва да бъдат осъществени от други ведомства. На 
разположение за продажба са още 126 дружества, където 
държавата държи миноритарни пакети, включително 76, в 
които държавният дял е под 10%. По-голямата част от компа-
ниите, в които държавата е миноритарен собственик, не са 
публични, което ги прави по-малко 
привлекателни за инвеститори. 
Продажбата на друга, немалка част 
от дружествата с миноритарно 
държавно участие е блокирана от 
реституционни претенции.

Като свой основен приоритет 
агенцията определя приключва-
нето на процедурата по привати-
зация на мажоритатния пакет в 
„Булгартабак холдинг”. Другите 
приоритетни проекти са продаж-
бите на миноритарни пакети (до 
33%) в електроразпределителните 
дружества "Е.ОН България про-
дажби” и "Е.ОН България мрежи". 
Освен това АПСК посочва, че има 
готовност до края на годината да 
работи за раздържавяването на 
“ВМЗ Сопот”, включен в списъка на 
търговски дружества с повече от 
50% държавно участие в капитала, 
които са от значение за национал-
ната сигурност на България. 

Агенцията предвижда през 
2011 г. да осъществи продажбата 

ύψους 450 εκατ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις που είχαν προβλε-
φθεί να εισρεύσουν στον Προϋπολογισμό του 2010, το κράτος 
εισέπραξε λιγότερα από 3.000 λέβα. Αυτό βέβαια δεν αποθάρ-
ρυνε την Κυβέρνηση κι εφέτος τα προβλεπόμενα από ιδιωτικο-
ποιήσεις έσοδα κυμαίνονται και πάλι στα ίδια επίπεδα και περί 
τα τέλη Ιουλίου ο Υπουργός Οικονομικών, Συμεών Ντιάνκοφ, 
προέβλεψε ότι αυτά θ’ ανέλθουν εφέτος στα 350 εκατ. ευρώ και 
το επόμενο έτος - στα 600 εκατ. ευρώ. 

σχέδια έναντι αποτελεσμάτων
Από τα στοιχεία της «Υπηρεσίας ιδιωτικοποιήσεων και ελέγχου 
μετά τις ιδιωτικοποιήσεις» για τους πρώτους έξι μήνες του τρέ-
χοντος έτους, προκύπτει σαφώς ότι ο στόχος του Προϋπολογι-
σμού, εις ότι αφορά τις εισροές από την πώληση κρατικών περι-
ουσιακών στοιχείων, δεν μπορεί να επιτευχθεί, διότι στα τέλη 
Ιουνίου εισέρευσαν στον Προϋπολογισμό 6,5 εκατ. λέβα μόνον 
- ήτοι 1,4% των αναμενομένων.

Η ίδια Υπηρεσία ανακοίνωσε στο πρόγραμμά της για το τρέ-
χον έτος, ότι αναμένει συνολικά έσοδα ύψους 250,1 εκατ. ευρώ. 
Απ’ αυτά οι συμπεφωνημένες πληρωμές προβλέπεται να ανέλ-
θουν σε 248,6 εκατ. λέβα και το μεγαλύτερο μέρος από τις εισ-
ροές που έχουν προβλεφθεί αναμένεται να προέλθει από την 
οριστικοποίηση της πώλησης της καπνοβιομηχανίας 
Bulgartabac και της κρατικής συμμετοχής στο κεφάλαιο δύο 
εταιριών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - της E.ON Bulgaria 
Sales στη Βάρνα και της E.ON Bulgaria Grid με έδρα την Γκόρνα 
Οριάχοβιτσα. Από τις πωλήσεις πλειοψηφικών και μειοψηφι-
κών πακέτων μετοχών, ένα μέρος των οποίων μπορεί να πλη-
ρωθεί με αντισταθμιστικά μέσα, αναμένονται πληρωμές με τίτ-
λους ονομαστικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα της Υπηρεσίας αναφέρεται επίσης ότι 
υπάρχουν 22 εταιρίες με πάνω από 50% κρατική συμμετοχή, 
αλλά υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα με το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς ορισμένων εξ αυτών, ενώ οι διαδικασίες που αφο-
ρούν άλλες εταιρίες, εξαρτώνται από τις αποφάσεις άλλων 
οργανισμών. Διαθέσιμες προς πώληση είναι και 126 εταιρίες 

Снимка: Мария Съботинова
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на 10 пакета от акции на търговски дружества с над 50 на 
сто държавно участие и на 30 пакета от акции на търговски 
дружества с под 50 на сто държавно участие. 

„Булгартабак” –  
продаден от 13-тия път
„Този път „Булгартабак” ще бъде приватизиран”, заяви в края 
на миналата година министърът на икономиката Трайчо 
Трайков.

След 13 неуспешни опита, приватизацията на „Булгарта-
бак холдинг” беше окончателно одобрена от надзорния 

όπου το κράτος κατέχει μειοψηφικά πακέτα μετοχών, 
συμπεριλαμβανομένων και των 76 εταιριών στις οποίες 
η κρατική συμμετοχή είναι κάτω του 10%. Οι περισσό-
τερες εταιρίες, στις οποίες το κράτος κατέχει μειοψη-
φικό πακέτο μετοχών, δεν είναι δημόσιες κι αυτό τις 
καθιστά λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές. Η 
πώληση δε άλλου σημαντικού αριθμού εταιριών με 
μειοψηφική κρατική συμμετοχή δυσχεραίνεται από τις 
αξιώσεις επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. 

Η Υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων κι ελέγχου όρισε ως 
κύρια προτεραιότητά της την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας ιδιωτικοποίησης του πλειοψηφικού πακέτου μετο-
χών της Bulgartabac. Άλλα έργα προτεραιότητας είναι η 
πώληση των μειοψηφικών πακέτων μετοχών (έως 33%) 
των εταιριών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας E.ON 
Bulgaria Sales και E.ON Bulgaria Grid. Επιπλέον η Υπηρε-
σία τονίζει ότι είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους να 
υλοποιήσει τη διαδικασία παραχώρησης της μεγαλύτε-
ρης στρατιωτικής βιομηχανίας VMZ στο Σόποτ, η οποία 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εταιριών με κρατική 
συμμετοχή άνω του 50% και οι οποίες είναι σημαντικές 
για την εθνική ασφάλεια της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπηρεσίας, το 2011 
θα πωληθούν 10 πακέτα μετοχών σε εταιρίες με κρα-
τική συμμετοχή άνω του 50%, και 30 πακέτα μετοχών 
σε εταιρίες με κρατική συμμετοχή κάτω του 50%.

η Bulgartabac πωλήθηκε κατά 
την 13η προσπάθεια
«Αυτή τη φορά η Bulgartabac θα ιδιωτικοποιηθεί», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονομικών, 
Τράιτσο Τράικοφ, στα τέλη του περασμένου έτους. 

Μετά από 13 αποτυχημένες προσπάθειες η ιδιωτι-
κοποίηση της Bulgartabac Holding εγκρίθηκε τελικά 
από το εποπτικό συμβούλιο της Υπηρεσίας ιδιωτικο-
ποιήσεων και η σύμβαση υπεγράφη το Σεπτέμβριο, αν 
και στο τέλος είχε απομείνει μόνο ένας υποψήφιος αγο-
ραστής – η αυστριακή εταιρία BT Invest.

Η Υπηρεσία ξεκίνησε τη διαδικασία ιδιωτικοποίη-
σης στα τέλη Απριλίου, όταν ο Πρόεδρός της, Εμίλ 
Καρανικόλοφ, προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό μιας 
φάσης για την πώληση 5.881.380 μετοχών, που αντι-
προσωπεύουν το 79,83% του μετοχικού κεφαλαίου της 
καπνοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου και του 
ελέγχου στα εργοστάσια τσιγάρων στη Σόφια και το 
Μπλαγκόεβγκραντ και στο εργοστάσιο επεξεργασίας 
καπνού στο χωριό Γιάσεν, κοντά στο Πλέβεν.

Τότε ο κ. Καρανικόλοφ διευκρίνισε ότι οι τοπικές 
επιχειρήσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν ως στρατη-

γικοί επενδυτές, αλλά δεν απέκλεισε τη δυνατότητα συμμετο-
χής τους μέσω ιδιωτών επενδυτών. Ανάμεσα στους άλλους 
όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού προβλεπόταν ότι 
σ΄αυτόν δεν μπορούν να συμμετέχουν υπεράκτιες εταιρίες, 
εταιρίες υπό εκκαθάριση, εταιρίες που έχουν κηρύξει πτώ-
χευση, καθώς και άτομα που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις προς το βουλγαρικό κράτος και καθυστερημένες πληρω-
μές προς επιχειρήσεις με κρατική συμμετοχή άνω του 51%. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο νικητής 
δεν είχε το δικαίωμα ίδρυσης ειδικής θυγατρικής εταιρίας, που 
να μπορεί να υπογράψει συμφωνία πώλησης των μετοχών που 
αποκτήθηκαν.

Снимка: Красимир Юскеселиев
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съвет на приватизационната агенция. Договорът бе подпи-
сан през септември, въпреки че на финала в конкурса 
остана само един кандидат – австрийската „БТ Инвест”.

Агенцията даде старт н а приватизационната процедура 
в края на април, когато председателят й Емил Караниколов 
публично оповести конкурс на един етап за продажбата на 
5 881 380 акции, представляващи 79,83% от капитала на 
дружеството, включващ контрол над цигарените фабрики в 
София, Благоевград и тютюнопреработвателно предприя-
тие край плевенското село Ясен.

Тогава Kараниколов каза, че местни компании няма да 
могат да участват като стратегически инвеститори, но не 
изключи възможността за тяхното участие чрез финансови 
инвеститори. Сред останалите условия в конкурса бяха в 
него да не участват офшорни дружества, дружества в лик-
видация, обявени в несъстоятелност, както и лица, които 
имат просрочени публични задължения към българската 
държава и просрочени задължения към търговски друже-
ства с повече от 51% държавно участие. Освен това конкур-
сът изключваше и възможността спечелилият участник да 
учреди специално създадено дъщерно дружество, което да 
сключи договора за продажба на придобитите акции.

Сред първоначално спряганите имена на кандидати, 
проявяващи интерес към продажбата, бяха южнокорейците 
KT&G, Japan Tobacco International и Philip Morris, както и 
местните “Кингс Табако”, които преди няколко години купиха 
цигарената фабрика на Булгартабак в Пловдив.

Кой купи “Булгартабак”?
През юни агенцията обяви, че десет фирми са закупили 
документация за участие в продажбата на компанията: 
“Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”, “Камбуров и 
съдружници”, “Кингс Табако”, British American Tobacco, Japan 
Tobacco International, “Си Би Фемили Офис Сървис”, “БТ 
Инвест”, “Филип Морис България”, „Сайънс Капитал Менидж-
мънт” и КТ&G. В крайна сметка АПСК допусна до следващите 
етапи на конкурса British American Tobacco, „Си Би Фемили 
Офис Сървис” и „БТ Инвест”. Само British American Tobacco и 
„БТ Инвест” обаче купиха информационен меморандум. В 
началото на август и British American Tobacco официално се 
отказа от участие в процедурата по „причини от търговски и 
стратегически характер”. Така на практика конкурсът остана 
само с един участник – „БТ Инвест”, но от агенцията обяс-
ниха, че въпреки това той остава легитимен и ще се изчака 
крайният срок от 29-ти август, в който кандидатът да подаде 
обвързваща оферта. В рамките само на седмица единстве-
ният кандидат подаде оферта, беше обявен за победител в 
конкурса и договорът беше одобрен от надзорния съвет на 

Само за седмица 
единственият кандидат 

подаде оферта, беше обявен 
за победител в конкурса и 
договорът беше одобрен, 

въпреки протестите.

Ανάμεσα στους υποψήφιους που αρχικά επέδειξαν ενδια-
φέρον για την πώληση της Bulgartabac ήταν οι Νοτιοκορεάτες 
από την KT&G, η Japan Tobacco International και η Philip Morris, 
καθώς και η τοπική εταιρία King’s Tobacco, η οποία αγόρασε το 
εργοστάσιο τσιγάρων της Bulgartabac στη Φιλιππούπολη πριν 
μερικά χρόνια. 

ποιος αγόρασε την Bulgartabac;
Τον Ιούνιο, η Υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων ανακοίνωσε ότι δέκα 
εταιρίες προμηθεύτηκαν φακέλλους συμμετοχής στην πώληση 
της εταιρίας: Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov, 
Kambourov & Partners, King’s Tobacco, British American 
Tobacco, Japan Tobacco International, CB Family office service, 
BT Invest, Philip Morris Bulgaria, Science Capital Management 
και KT&G. 

Τελικά, η Υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων επέτρεψε τη συμμε-
τοχή, στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού, στις εταιρίες British 
American Tobacco, CB Family office service και BT Invest. Μόνο η 
British American Tobacco και η BT Invest αγόρασαν ενημερωτικό 
μνημόνιο (information memorandum). Στις αρχές Αυγούστου, 
αποσύρθηκε επισήμως από τη διαδικασία και η British American 
Tobacco για «λόγους εμπορικού και στρατηγικού χαρακτήρα». 
Έτσι στο τέλος έμεινε ένας μόνον υποψήφιος αγοραστής – η BT 
Invest και η Υπηρεσία διαβεβαίωσε ότι – παρά την εξέλιξη αυτή 
-ο διαγωνισμός είναι νόμιμος και ότι θα περιμένει τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής δεσμευτικής προσφοράς (29η Αυγού-
στου). Σε διάστημα μίας μόνον εβδομάδας, ο μοναδικός υποψή-
φιος κατέθεσε προσφορά, ανακηρύχθηκε νικητής και η σύμβαση 
εγκρίθηκε από το εποπτικό συμβούλιο της Υπηρεσίας παρά τις 
διαμαρτυρίες των εργαζομένων στην καπνοβιομηχανία. 

Η BT Invest πρότεινε την τιμή των 100,1 εκατ. ευρώ, επενδύ-
σεις ύψους 7 εκατ. ευρώ σε βάθος διετίας, αλλά και αγορά ετη-
σίως 5.000 τόνων καπνού εγχώριας παραγωγής για την επόμενη 
πενταετία.

Δέκα ημέρες αργότερα υπεγράφη και η σύμβαση ανάμεσα 
στον αγοραστή και την Υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων, αλλά 
παρέμεινε το ερώτημα, στο οποίο δεν δόθηκε επίσημη απά-
ντηση, σχετικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από την αυστριακή 
εταιρία, αφού κατέστη σαφές ότι στην πραγματικότητα είναι 
θυγατρική της ρωσικής τράπεζας Vneshtorgovbank (VTB).

Ο Πρόεδρος της Υπηρεσίας ιδιωτικοποιήσεων, Εμίλ Καρανι-
κόλοφ, επικαλέσθηκε την έκθεση του Συμβούλου Citigroup και 
τους φακέλλους προσφοράς, βάσει των οποίων ο τελικός ιδιο-
κτήτης της Bulgartabac είναι η VTB Capital. Τόνισε δε πως η Υπη-
ρεσία δεν είναι σε θέση να προχωρήσει σε δική της έρευνα. Σύμ-
φωνα με αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι 
πραγματικοί ιδιοκτήτες της καπνοβιομηχανίας είναι η Corporate 
Commercial Bank, ο βουλευτής του Κινήματος Δικαιωμάτων και 
Ελευθεριών, Ντελιάν Πέεβσκι και η εταιρία Vinprom Peshtera. 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Τράικοφ ο πραγματικός ιδιοκτήτης 
της Bulgartabac θα γίνει γνωστός μόνον όταν εμφανιστεί ο στρα-
τηγικός επενδυτής. «Όταν ο αγοραστής είναι χρηματοοικονομι-
κός επενδυτής, ο τελικός επενδυτής μπορεί να αλλάξει ανά πάσα 
στιγμή. Μέχρι να δούμε τον στρατηγικό επενδυτή, όποιον από 
τους υπόλοιπους παίκτες στην αλυσίδα κι αν δούμε, δεν θα γνω-
ρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός αγοραστής».

Τα μειοψηφικά πακέτα μετοχών των 
εταιριών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - 
στο χρηματιστήριο
Από τους πρώτους κιόλας μήνες της σημερινής κυβέρνησης 
ακούγονταν σκέψεις για πώληση των πακέτων μετοχών των 
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агенцията, въпреки протестите на работещи в холдинга.
„БТ Инвест” предложи цена от 100,1 млн евро и инвести-

ции в размер на 7 млн лв. за срок от две години, както и да 
изкупува минимум 5000 тона годишно български тютюн в 
продължение на пет години.

Само десет дни по-късно беше подписан и договорът 
между купувача и Агенцията за приватизация, но въпросът, 
който така и не получи официален отговор, беше кой всъщ-
ност стои зад австрийското дружество, след като стана ясно, 
че то всъщност е дъщерна фирма на руската “Внешторгов-
банк” (ВТБ). 

Караниколов цитира доклад на консултанта Citigroup и 
документи от офертата, според които крайният собственик 
е VTB Caрital и каза, че няма как агенцията да прави свое 
разследване. В медиите пък се появиха статии, според които 
истинските собственици на цигарения холдинг ще са „Кор-
поративна търговска банка”, депутатът от Движението за 
права и свободи Делян Пеевски и "Винпром Пещера". Спо-
ред министър Трайков, чак когато се появи стратегическият 
инвеститор, който е в бизнеса и оперира компанията, тогава 
ще се знае кой стои зад купувача на "Булгартабак". „Когато 
купувачът е финансов инвеститор, във всеки момент край-
ният инвеститор може да бъде сменен. Докато ние не видим 
стратегическия инвеститор, и втория, и третия, и четвъртия, 
и десетия във веригата да видим, няма да знаем кой е истин-
ският купувач”, заяви министърът.

εταιριών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κι ενώ η πώληση εται-
ριών όπως η Bulgartransgaz, η Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρι-
σμού και η Bulgargaz, απαιτούσε την απομάκρυνσή τους από 
την ομπρέλα του Bulgarian Energy Holding, η πώληση των μει-
οψηφικών πακέτων μετοχών των εταιριών διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας (ΕΔΗΕ) απαιτούσε μόνο τον καθορισμό του τρό-
που πώλησης.

Τελικά, από το προηγούμενο κιόλας έτος κατέστη σαφές, 
ότι η πώληση των εν λόγω μειοψηφικών πακέτων μετοχών θα 
γίνει μέσω της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο - βήμα που 
– σύμφωνα με τους ειδικούς και όσους συμμετέχουν στην 
κεφαλαιαγορά Βουλγαρίας - θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
ο καταλύτης που θα κινούσε την αγορά. Βάσει των προσδοκιών, 
η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα οδηγούσε στην αύξηση του 
όγκου των συναλλαγών, θα αποκαθιστούσε την εμπιστοσύνη 
των επενδυτών και θα ενεθάρρυνε κι άλλες εταιρίες να εισα-
χθούν στο χρηματιστήριο. Έτσι, τον Απρίλιο του 2010, ιδρύθηκε 
μια κρατική επιχείρηση με στόχο την ένωση των μειοψηφικών 
πακέτων μετοχών σε εταιρίες με κρατική συμμετοχή. Τον επό-
μενο μήνα ο κ. Τράικοφ ανακοίνωσε ότι το 33% της E.ON 
Bulgaria θα πωληθεί μέσω του χρηματιστηρίου κι αυτό πρέπει 
να συμβεί όχι πριν περάσουν πέντε μήνες. Τότε, ο Υπουργός 
δήλωσε ότι αναμένει από την πώληση του κρατικού μεριδίου 
στην E.ON Bulgaria έσοδα ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, ή 
παρόμοια με αυτά από την πώληση της Bulgartabac.

Η πραγματική διαδικασία πώλησης του κρατικού μεριδίου 
στην E.ON Bulgaria ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο 

Снимка: Цветелина Белутова
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Миноритирните пакети  
от бившите ЕРП-та – на борсата
За продажбата на пакети от държавните енергийни друже-
ства се заговори още в първите месеци от управлението на 
сегашното правителство. И докато за продажбата на друже-
ства като „Булгартрансгаз”, НЕК и „Булгаргаз” се изискваше 
тяхното изваждане от шапката на „Българския енергиен 
холдинг”, за продажбата на миноритарните държавни 
дялове в бившите електроразпределителни дружества 
(ЕРП-та) се чакаше единствено да се определи начина на 
продажба.

В крайна сметка още миналата година стана ясно, че 
България ще пристъпи към продажбата на тези дялове чрез 
листването им на борсата – стъпка, която и според експерти, 
и според участници на капиталовия пазар у нас би могла да 
бъде катализатор, който да раздвижи пазара. Очакванията 
бяха, че подобно листване ще доведе до увеличение на тър-
гуваните обеми, ще върне доверието на инвеститорите и 
ще накара и други печеливши компании да излязат на бор-
сата. Така през април 2010 г. беше създадена държавна кон-
солидационна компания, която да обедини миноритарните 
пакети в предприятията с държавно участие, а още следва-
щия месец министър Трайков обяви, че чрез борсата ще 
бъдат продадени 33% от „Е.ОН България”, като това трябва 
да се случи най-рано след пет месеца. Тогава той каза, че 
очаква продажбата на държавния дял в „Е.ОН България” да 
донесе приходи, приблизително колкото и продажбата на 
„Булгартабак”, или около 100 млн евро.

Реално процедурата по продажбата на държавния дял в 
„Е.ОН България” започна година по-късно, през април 2011 
г., когато приватизационната агенция обяви конкурс за 
посредник на листването. Месец по-късно агенцията обяви 
конкурс и за избор на инвестиционни посредници за про-
дажбата на миноритарните пакети в дружествата, контро-
лирани от ЧЕЗ и ЕВН, а в края на юни и началото на юли бяха 
избрани и победителите в съответните конкурси.

Самото листване, според борсовия оператор, се очаква 
да се случи до края на тази година, но вече се появиха мне-
ния, че заради забавянето интересът към дяловете от 
бившите ЕРП-та няма да е същият какъвто би бил преди 
година.

Не е изключено миноритарните дялове да бъдат купени 
от мажоритарните собственици на енергийните дружества, 
с изключения на германската Е.ОН, за която все по-упорито 
се твърди, че се готви да напусне България.

На практика с продажбата на „Булгартабак” и подготов-
ката за листването на миноритарните държавни пакети в 
енергийните дружества списъкът с приоритетни за прива-
тизация обекти е почти изчерпан. От по-големите проекти 
на дневен ред в момента са приватизацията на „ВМЗ – Сопот”, 
която вече беше одобрена от парламента и продажбата на 
държавния дял от 36 на сто в казанлъшкото предприятие 
„Арсенал”, за която в началото на август беше официално 
обявен конкурс.

В началото на годината правителството взе решение за 
продажба на 100% държавен дял във „ВМЗ-Сопот”. Според 
приетата стратегия за приватизация на дружеството, 
потенциалният купувач ще може да плати непарични пла-
тежни средства за 23,6 млн акции от общия пакет от 118 
млн акции. Стратегията предвижда още до участие в про-
цедурата да се допускат инвеститори, които имат опит в 
управлението и организацията на дружества, произвеж-

του 2011, όταν η Υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων προκήρυξε δια-
γωνισμό για την επιλογή μεσάζοντα της εισαγωγής. Ένα μήνα 
αργότερα η Υπηρεσία προκήρυξε και διαγωνισμό για την επι-
λογή των εταιριών επενδύσεων για την πώληση των μειοψηφι-
κών πακέτων στις εταιρίες που ελέγχονται από τη CEZ και την 
EVN, ενώ στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου επιλέχθηκαν 
οι νικητές στους εν λόγω διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με τον operator του χρηματιστηρίου η εισαγωγή 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους, αλλά ήδη διατυπώθηκαν σκέψεις ότι λόγω της καθυστέ-
ρησης το ενδιαφέρον για τις μετοχές των πρώην εταιριών δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα είναι το ίδιο με αυτό του 
προηγούμενου έτους. 

Δεν αποκλείεται τα μειοψηφικά πακέτα μετοχών να αγορα-
στούν από τους ιδιοκτήτες των πλειοψηφικών πακέτων μετο-
χών στις ενεργειακές εταιρίες, με εξαίρεση τη γερμανική E.ON, 
για την οποία υπάρχουν έντονες φήμες, ότι ετοιμάζεται να 
εγκαταλείψει τη Βουλγαρία.

Στην πραγματικότητα, με την πώληση της Bulgartabac και 
την προετοιμασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο των μειοψη-
φικών πακέτων μετοχών των ενεργειακών εταιριών, ο κατάλο-
γος των προς ιδιωτικοποίηση εταιριών έχει σχεδόν εξαντληθεί. 
Ανάμεσα στα μεγαλύτερα προγράμματα που βρίσκονται στην 
ημερήσια διάταξη της Υπηρεσίας είναι η ιδιωτικοποίηση της 
στρατιωτικής βιομηχανίας VMZ στο Σόποτ, η οποία έχει ήδη 
εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και η πώληση του κρατικού μερι-
δίου ύψους 36% στο εργοστάσιο Arsenal στο Καζανλάκ, για το 
οποίο επίσημα προκηρύχθηκε διαγωνισμός στις αρχές Αυγού-
στου.

Στις αρχές του έτους η κυβέρνηση αποφάσισε να πωλήσει το 
100% της κρατικής συμμετοχής στη βιομηχανία VMZ στο Σόποτ. 
Σύμφωνα με τη στρατηγική που υιοθετήθηκε για την ιδιωτικο-
ποίηση της επιχείρησης, οι μελλοντικοί αγοραστές θα είναι σε 
θέση να αγοράσουν 23,6 εκατ. μετοχές από το συνολικό πακέτο 
ύψους 118 εκατ. μετοχές. Βάσει της στρατηγικής προβλέπεται, 
επίσης, ότι στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν επενδυ-
τές, οι οποίοι έχουν εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση εται-
ριών που παράγουν αμυντικά προϊόντα και προϊόντα δημόσιου 
προορισμού και επενδυτές που έχουν εμπειρία στην πώληση 
παρόμοιων προϊόντων μέσω εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφο-
ράς οπλισμού. Ρητή απαίτηση, όπως και στην περίπτωση της 
Bulgartabac, είναι, οι υποψήφιοι αγοραστές να μην είναι καταχω-
ρισμένοι σε υπεράκτιες ζώνες. Λόγω της ιδιαιτερότητας που 

Снимка: Надежда Чипева
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дащи отбранителна продукция и продукция с гражданско 
предназначение и опит в реализацията на такава продук-
ция чрез износ, внос и трансфер на оръжие. Изрично 
изискване, както и при продажбата на „Булгартабак”, е кан-
дидат-купувачите да не са регистрирани в офшорни зони. 
Заради спецификата на ВМЗ процедурата ще протече при 
стриктно спазване на всички изисквания на индустриал-
ната сигурност съгласно закона за защита на класифици-
раната информация. Част от офертата на потенциалните 
купувачи трябва да бъде тригодишна комплексна бизнес-
програма, която да съдържа предвидените за този срок 
инвестиции и ангажименти по отношение на работните 
места. Крайната комплексна оценка на офертите ще се 
формира на базата на предлаганата покупна цена на про-
даваните акции (60% тежест в оценката), размера на инвес-
тициите (30% тежест) и предложения брой средноспи-
съчна численост на персонала (10%).

По думите на Караниколов интерес към проджабата на 
„ВМЗ – Сопот” не би трябвало да липсва, но сделката няма да 
бъде никак лесна, тъй като въпреки усилията на менидж-
мънта, дружеството покрива само режийните си разходи, а 
отделно има доста заеми, по които се трупат лихви. Според 
него процедурата за дружеството също ще бъде по-дълга от 
обичайното заради специфичната сфера, в която то работи, 
но все пак при наличие на интерес сделката може да бъде 
финализирана до края на годината.

Агенцията вече обяви процедура за продажба и за оста-
тъчните дялове в два от заводите във военно-промишления 
комплект „Терем”. Става въпрос за 34% от "Терем - Георги 
Бенковски" и 26% от "Терем - Ген. Владимир Заимов".

Бъдещето на АПСК -  
следприватизационен контрол
Ако успее да доведе планираните приватизационни сделки 
до успешен край, АПСК на практика ще започне да се зани-
мава основно с контрол върху вече сключените сделки. 
Агенцията за приватизация (АП) е създадена през 1992 г., 
като тогава тя отговаря за раздържавяването на големите 
държавни предприятия, докато по-малките и средни фирми 
се раздържавят от отрасловите министерства. От 2002 г. тя 
съсредоточава дейностите по приватизацията на всички 
държавни дялове в предприятия. През 2010 г. правител-
ството сля АП с агенцията за следприватизационен кон-
трол.

Сред най-големите дружества, продадени от агенцията 
са впоследствие банкрутиралият „Кремиковци”, ТЕЦ „Бобов 
дол”, „Нефтохим”, БТК и „Параходство български морски 
флот”. По данни на агенцията договорените плащания по 
приватизационни договори за периода 1993-2009 г. възли-
зат на 7,24 млрд лв. 

υπάρχει στη στρατιωτική βιομηχανία, η διαδικασία θα προχωρή-
σει σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης όλων των απαιτήσεων της 
βιομηχανικής ασφάλειας, στο πλαίσιο του νόμου για την προστα-
σία των διαβαθμισμένων πληροφοριών. Μέρος της προσφοράς 
των πιθανών αγοραστών είναι η εκπόνηση τριετούς επιχειρησια-
κού προγράμματος, το οποίο να περιλαμβάνει τις προγραμματι-
σμένες για την περίοδο αυτή επενδύσεις και τις δεσμεύσεις όσον 
αφορά την απασχόληση. Η τελική συνολική αξιολόγηση των 
προσφορών θα διαμορφωθεί με βάση την προτεινόμενη τιμή 
αγοράς των μετοχών (με 60% συμμετοχή στην αξιολόγηση), το 
ύψος των επενδύσεων (30% συμμετοχή) και τον προτεινόμενο 
μέσο αριθμό των υπαλλήλων (10%).

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Υπηρεσίας κ. Καρανικόλοφ 
θα πρέπει να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την πώληση της VMZ, 
όμως η επίτευξη συμφωνίας δεν θα είναι καθόλου εύκολη, διότι, 
παρά τις προσπάθειες της διοίκησης, η εταιρία καλύπτει μόνο 
τα γενικά έξοδά της, ενώ έχει και πολλά δάνεια. Ο ίδιος αναφέ-
ρει ότι παρόλο που η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα λόγω του 
συγκεκριμένου τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, 
η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους 
σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Υπηρεσία έχει ήδη ανακοινώσει διαδικασία πώλησης και 
των κρατικών μεριδίων που απέμειναν σε δύο από τα εργοστά-
σια στο στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα Terem. Γίνεται 
λόγος για 34% στη Terem – Georgi Benkovski και 26% στη Terem 
– Gen. Vladimir Zaimov.

ο έλεγχος μετά την ιδιωτικοποίηση - το 
μέλλον της υπηρεσίας ιδιωτικοποιήσεων και 
ελέγχου μετά τις ιδιωτικοποιήσεις
Εάν κατορθώσει να ολοκληρώσει αισίως τις δρομολογημένες 
συμφωνίες ιδιωτικοποίησης, η Υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων και 
ελέγχου θα αρχίσει στην πραγματικότητα να ασχολείται κυρίως 
με τον έλεγχο των συναπτόμενων συμφωνιών. Η Υπηρεσία ιδι-
ωτικοποιήσεων ιδρύθηκε το 1992 και είναι υπεύθυνη για την 
ιδιωτικοποίηση των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων, ενώ η 
ιδιωτικοποίηση των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
πραγματοποιείται από τα Υπουργεία. Από το 2002, η Υπηρεσία 
επικεντρώνει την προσοχή της στην ιδιωτικοποίηση του συνό-
λου των κρατικών μετοχών σε επιχειρήσεις. Το 2010 η κυβέρ-
νηση συγχώνευσε την Υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων με την Υπη-
ρεσία ελέγχου μετά την ιδιωτικοποίηση.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρίες που πωλήθηκαν από τη 
νέα Υπηρεσία είναι η πτωχευμένη μεταλλουργία Kremikovtzi, η 
μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας Bobov Dol, τα διϋλιστήρια 
Neftochim, η Βουλγαρική εταιρία τηλεπικοινωνιών (BTC) και ο 
Βουλγαρικός ναυτικός στόλος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας οι συμφωνημένες 
πληρωμές βάσει συμβάσεων ιδιωτικοποίησης για την περίοδο 
1993 - 2009 ανέρχονται σε 7,24 εκατ. λέβα. 

Интерес към “ВМЗ-Сопот” не 
би трябвало да липсва, но 
сделката няма да е лесна.

Договорените плащания по 
приватизационни договори 

за периода 1993-2009 г. 
възлизат на 7,24 млрд лв. 
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Макроикономика
Бюджетният дефицит на България до 
края на юли е 1% от БвП
До края на юли България отчете бюджетен дефицит на 
стойност 720,5 млн лева, което е 1% от прогнозирания 
брутен вътрешен продукт, съобщи финансовото минис-
терство. За същия период на миналата година дефицитът е 
в размер на 1,2 млрд лв. или 1,7% от БВП. Постъпилите 
приходи и помощи към края на юли възлизат на 14 118,8 
млн лв. или 53,9% от годишните разчети. Постъпленията 
по консолидираната финансова програма за първите 
седем месеца бележат ръст от 4,5% или 604,9 млн лв. 
спрямо отчетените за същия период на миналата година. 
Това се дължи в най-голяма степен на по-високите постъп-
ления от косвени данъци, които са нараснали с 664,8 млн 
лв. или с 13,5%. Общата сума на данъчните постъпления, 
включително приходите от осигурителни вноски, към края 
на месец юли възлиза на 11 519,7 млн лв. или 81,6% от 
общите постъпления. Постъпленията от акцизи към месец 
юли възлизат на 2 056,5 млн лв., като изпълнението спрямо 
разчета за годината е 54,1 на сто. Приходите от мита възли-
зат на 68,1 млн лв. или 68,1% от разчетените за годината. 
Разходите по консолидирания бюджет, включително внос-
ката на България в общия бюджет на ЕС, към края на юли 
възлизат на 14 839,3 млн лв., което е 52,7% от годишния 
разчет.

БвП нарасна с 0,3% 
през второто тримесечие
Сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт 
(БВП) на България показват, че през второто тримесечие 
той е нараснал с 0,3% в сравнение с първите три месеца на 
2011 г., според предварителни данни на Националния ста-
тистически институт. На годишна база ръстът е 0,2%. По 
текущи цени БВП през второто тримесечие възлиза на 18,8 
млн лв. На човек от населението се падат 2 511,6 лева от 

Μακροοικονομία
 
στο 1% του Αεπ το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού της βουλγαρίας μέχρι το 
τέλος ιουλίου 
720,5 εκατ. λέβα έλλειμμα του προϋπολογισμού ή 1% του προβλε-
πόμενου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατέγραψε η Βουλγα-
ρία μέχρι το τέλος Ιούλιου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. Την ίδια περίοδο πέρυσι το έλλειμμα 
διαμορφώθηκε στα 1,2 δισ. λέβα, ή 1,7% του ΑΕΠ. Τα έσοδα και τα 
επιδόματα στο τέλος Ιουλίου ανήλθαν σε 14 118,8 εκατ. λέβα, ή 
53,9% των ετήσιων εκτιμήσεων. Τα έσοδα επί του ενοποιημένου 
οικονομικού προγράμματος (ΕΟΠ) για τους πρώτους επτά μήνες 
παρουσίασαν αύξηση 4,5%, ή 604,9 εκατ. λέβα σε σύγκριση με τα 
έσοδα που αναφέρθηκαν την ίδια περσινή περίοδο. Αυτό οφείλε-
ται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από έμμεσους φόρους κατά 
664,8 εκατ. λέβα, ή 13,5%. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα, συμπε-
ριλαμβανομένων των εσόδων από εισφορές στα τέλη Ιουλίου, 
ανήλθαν σε 11 519,7 εκατ. λέβα, ή 81,6% των συνολικών εσόδων 
στο πλαίσιο του ΕΟΠ. Τον Ιούλιο οι εισπράξεις από τους ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης ανήλθαν σε 2 056,5 εκατ. λέβα, ή 54,1% των 
ετήσιων εκτιμήσεων. Τα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς ανέρ-
χονται σε 68,1 εκατ. λέβα, ή 68,1% των ετήσιων εκτιμήσεων. Τα 
έξοδα του ενοποιημένου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της εισφοράς της Βουλγαρίας στον συνολικό προϋπολογι-
σμό της ΕΕ, στο τέλος Ιουλίου ανήλθαν σε 14 839,3 εκατ. λέβα, ή 
52,7% των ετήσιων εκτιμήσεων.
 
Αυξήθηκε κατά 0,3% το Αεπ β’ τριμήνου
Τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕΠ) της Βουλγαρίας δείχνουν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
0,3% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις 
μήνες του 2011, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε ετήσια βάση η αύξηση ήταν 
0,2%. Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ ανήλθε σε 18,8 εκατ. λέβα το 
δεύτερο τρίμηνο. Ανά κάτοικο αντιστοιχούν 2 511,6 λέβα του 
μεγέθους του δείκτη. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των 

Снимка: Георги Кожухаров
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стойностния обем на показателя. Създадената от отра-
слите на националната икономика брутна добавена стой-
ност през второто тримесечие на 2011 г. възлиза на 16 290 
млн лева по текущи цени. Индустриалният сектор увели-
чава относителния си дял в добавената стойност на иконо-
миката с 2,3 процентни пункта през второто тримесечие 
на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната 
година и достига до 33,4%. Относителният дял на добаве-
ната стойност, реализирана от дейностите в сферата на 
услугите, е 60,8%, което е с 3,4 процентни пункта по-малко 
спрямо съответния период на предходната година. Отно-
сителният дял на аграрния сектор в добавената стойност 
на икономиката се увеличава с 1,1 процентни пункта и 
достига до 5,8% през второто тримесечие на 2011 г.

Инфраструктура
България открива ГКПП с Гърция при 
прохода Маказа в средата на октомври
В средата на октомври се очаква България да открие нов 
контролно-пропускателен пункт с Гърция при прохода 
Маказа, съобщи министърът на регионалното развитие и 
благоустройството в оставка Росен Плевнелиев. Той и пре-
миерът Бойко Борисов дадоха ход на строителството и 
рехабилитацията на пътя Кърджали-Подкова. 34-километ-
ровият участък е ключов по Оперативна програма „Транс-
порт”, тъй като позволява отварянето на транспортен 
коридор 9, който свързва Европа от Хелзинки до Алексан-
друполис, през прохода Маказа. Почти 27 км от пътя Кър-
джали-Подкова ще бъдат ново строителство, а 7 км – реха-
билитиран участък. Срокът за изпълнение на проекта е 25 
месеца. Договорът за строителство е за почти 32 млн лв., а 
за надзор – 189 000 лв.

Гръцката „Джей енд Пи Авакс ”  
и 14 други се състезават за ЛоТ 4  
на магистрала „Струма“
Гръцката компания „Джей енд Пи Авакс” е сред 15-те кан-
дидати, подали оферти за изграждането на ЛОТ 4 от авто-
магистрала „Струма“. 15-километровото трасе свързва 
Сандански с Кулата. Проектът предвижда 
изместване на съществуващото и изграж-
дане на ново скоростно трасе на ж. п. лини-
ята София – Кулата в участъка Генерал 
Тодоров – Марино поле. По новата линия 
влаковете ще могат да се движат с 160 км/ч 
вместо със сегашните 100 километра. 
Финансирането на ЛОТ 4 на магистрала 
„Струма“ е подкрепено от оперативна 
програма „Транспорт“, съфинансирана от 
Кохезионния фонд на ЕС.

Приключи рехабилитацията  
на „Дунав мост 1”
В началото на септември бе открита реха-
билитираната пътна част на „Дунав мост 1”, 
който свързва България с Румъния. Прави-
телството отдели за ремонта на моста 1,7 
млн лева от бюджета. За 60 дни беше под-

τομέων της εθνικής οικονομίας ανήλθε σε 16.290 εκατ. λέβα σε 
τρέχουσες τιμές το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Ο βιομηχανικός 
τομέας αύξησε το μερίδιό του στην προστιθέμενη αξία της οικο-
νομίας κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 
2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους και ανήλθε σε 33,4%. Το μερίδιο της προστιθέμενης αξίας 
που δημιουργείται από τις δραστηριότητες στον τομέα των υπη-
ρεσιών είναι 60,8%, ή κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο 
από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το μερί-
διο της γεωργίας στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας αυξή-
θηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 5,8% το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2011.
 

Υποδομές
στα μέσα οκτωβρίου θα τεθεί σε λειτουργία η 
νέα ελληνοβουλγαρική συνοριακή διάβαση 
μακάζα
Στα μέσα Οκτωβρίου, η Βουλγαρία αναμένεται να ανοίξει ένα 
νέο σημείο ελέγχου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στη 
Μακάζα, δήλωσε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Δημοσίων Έργων Ρόσεν Πλέβνελιεφ. Ο ίδιος μαζί με τον πρω-
θυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ ξεκίνησαν την κατασκευή και την 
αποκατάσταση του δρόμου Κίρτζαλι-Ποντκόβα. Το τμήμα 
μήκους 34 χιλιομέτρων αποτελεί βασικό έργο στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταφορές», διότι επιτρέπει 
το άνοιγμα του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών No. 9, 
που συνδέει την Ευρώπη από το Ελσίνκι μέχρι την Αλεξανδρού-
πολη, διερχόμενος του περάσματος Μακάζα. Σχεδόν 27 χλμ. 
από το δρόμο Κίρτζαλι-Ποντκόβα θα αφορούν νέες κατασκευές 
και 7 χλμ.- αποκατάσταση. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης 
του έργου είναι 25 μήνες. Η σύμβαση κατασκευής είναι αξίας 
σχεδόν 32 εκατ. λέβα, ενώ η σύμβαση επίβλεψης - 189 χιλ. 
λέβα.
 
η ελληνική J&p-ΑβΑΞ Α.ε και άλλες 14 εται-
ρίες ανταγωνίζονται για το τμήμα 4 του αυτο-
κινητόδρομου «στρούμα»
Η ελληνική εταιρία J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε είναι μεταξύ των 15 υποψη-
φίων που έχουν υποβάλλει προσφορές για την κατασκευή του 
τμήματος 4 του αυτοκινητόδρομου «Στρούμα». Το τμήμα 

Отваряне на офертите за строителството на ЛОТ 4 на магистрала “Струма”
Снимка: Красимир Юскеселиев
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μήκους 15 χιλιομέτρων συνδέει την πόλη Σαντάνσκι με το χωριό 
Κούλατα. Το έργο προβλέπει την μετεγκατάσταση της υφιστά-
μενης σιδηροδρομικής γραμμής Σόφια - Κούλατα και την κατα-
σκευή νέας ταχείας γραμμής στο τμήμα Γκενεράλ Τόντοροφ – 
Μάρινο πολέ. Με τη νέα γραμμή τα τρένα θα μπορούν να 
τρέχουν με 160 χλμ/ώρα αντί τα σημερινά 100 χλμ/ώρα. Η χρη-
ματοδότηση του τμήματος 4 του αυτοκινητόδρομου «Στρούμα» 
υποστηρίζεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταφο-
ρές», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
 
ολοκληρώθηκε η επισκευή της πρώτης 
γέφυρας του Δούναβη
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, άνοιξε το αποκαταστημένο οδικό τμήμα 
της πρώτης γέφυρας στον ποταμό Δούναβη, που συνδέει τη 
Βουλγαρία με τη Ρουμανία. Η επισκευή της γέφυρας υλοποιήθηκε 
με 1,7 εκατ. λέβα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μέσα σε 60 
ημέρες αντικαταστάθηκε εξ’ ολοκλήρου το οδόστρωμα με νέα 
άσφαλτο με πρόβλεψη απορροής υδάτων, αντικαταστάθηκαν οι 
αρμοί διαστολής και τοποθετήθηκε στρώμα υποστήριξης από 
μπετόν κάτω από την άσφαλτο. Οι εργασίες επισκευής και αποκα-
τάστασης περιέλαβαν επίσης το φωτισμό, τα στηθαία ασφαλείας, 
τις οδικές πινακίδες, καθώς και το σύστημα αποχέτευσης.
 

Ενέργεια
 
Ξεκίνησε ο σχεδιασμός του αγωγού 
διασύνδεσης ελλάδας-βουλγαρίας
Τον Αύγουστο ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου για την κατα-
σκευή του αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ Ελλά-
δας και Βουλγαρίας. Η εταιρία ICGB, η οποία πρέπει να κατασκευ-

άσει τη διασύνδεση, ανέθεσε στην 
κοινοπραξία Penspen Ltd - C&M Engineering 
SA την ανάπτυξη ολόκληρου του μηχανολο-
γικού σχεδιασμού και την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο σχεδιασμός 
και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2012. Το 
συνολικό μήκος του αγωγού είναι 170 χλμ. και 
η ετήσια μεταφορική ικανότητά του είναι 3 
δισ. κυβικά μέτρα, με δυνατότητα να αυξηθεί 
σε 5 δισ. κ.μ. Ο αγωγός που θα συνδέει την 
Κομοτηνή και τη Στάρα Ζαγκόρα προβλέπε-
ται να τεθεί σε λειτουργία το 2014. Ο αγωγός 
διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας είναι έργο 
στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και 
για ολόκληρη την περιοχή, επειδή εμπεδώνει 
την ασφάλεια και παρέχει δυνατότητες δια-
φοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδι-
ασμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχο-
ντας και ευκαιρία για προμήθειες αερίου από 
την περιοχή της Κασπίας και της Κεντρικής 
Ασίας προς την Ευρώπη. Η χρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανα-
συγκρότησης φτάνει 45 εκατ. ευρώ.

 
Το υπουργείο περιβάλλοντος ανέβαλε 
την απόφαση για το έργο μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολη
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας 
παρέτεινε την προθεσμία για την υποβολή της αναθεωρημέ-

менена цялата асфалтова настилка, хидроизолацията, 
дилатационните фуги, изравнителната бе тонова настилка 
под асфалта. Ре монтно-  въз становителни работи са извър-
шени също по осветлението, парапетите и пътните знаци, 
както и на отводнителната система.

Енергетика
започна проектирането на 
междусистемната газова  
връзка Гърция-България 
През август започна реализацията на проекта за изграж-
дане на междусистемна газова връзка между България и 
Гърция. Компанията „Ай Си Джи Би“, която трябва да 
изгради връзката, възложи на консорциума “Пенспен - Си 
енд Ен Енджиниъринг” да извърши цялостен технически 
проект и оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС). Проектирането и извършването на ОВОС трябва 
да приключат през 2012 г. Тръбопроводът е с дължина 170 
км и има преносен капацитет от 3 млрд куб. м годишно с 
възможност за увеличение до 5 млрд куб. м. Газопроводът, 
който ще свързва Комотини и Стара Загора, трябва да 
влезе в експлоатация през 2014 г. Междусистемната връзка 
Гърция - България е проект от стратегическо значение за 
двете страни и региона, защото засилва сигурността и оси-
гурява диверсификация на доставките в Югоизточна 
Европа, като осигурява възможност за доставка на каспий-
ски и средноазиатски газ към Европа. Проектът се съфи-
нансира от Програмата за възстановяване на Европа (EEPR) 
на ЕС с 45 млн евро.

Екоминистерството отложи решението за 
Бургас-Александруполис
Министерството на околната среда и водите удължи срока 
за представянето на преработения доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда на проекта за неф-
топровода Бургас-Александруполис по молба на между-

Снимка: Мария Съботинова



31

τομεισΙουνίος - Σεπτέμβριος 2011

народната компания „Транс Болкан пайплайн“. Руската 
държава е собственик на 51% дял в компанаията, а Бълга-
рия и Гърция имат по 24,5%. Българското правителство 
иска от компанията да допълни доклада си, за да може да 
се вземе обективно решение. Очакваният капацитет на 
тръбата е 35 млн тона годишно.

Транспорт
Товарите по суша през второто 
тримесечие се увеличават  
със 17% за година
Превозените със сухопътен транспорт товари през вто-
рото тримесечие на годината се увеличават, но пътниците 
продължават да намаляват. Това показват данните на 
Националния статистически институт (НСИ). През периода 
април - юни с камиони и влакове са транспортирани 24,6 
млн тона товари, което е 17% увеличение спрямо същия 
период на 2010 г. Най-голямо е нарастването при товар-
ния автомобилен транспорт – 19,8%. Данните на НСИ 
показват, че български камиони са закарали най-много 
стоки до Гърция, Турция и БЮРМ, а най-много са натоваре-
ните продукти от Гърция, Германия и Турция. 

Туризъм
С 10% повече чужденци са посетили 
Гърция до края на юли
С 10% е нараснал броят на чуждестранните туристи, посе-

νης έκθεσης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη μετά από αίτημα της 
διεθνούς εταιρίας σχεδιασμού και κατασκευής του έργου 
TransBalkan Pipeline. Το ρωσικό κράτος κατέχει το 51% των 
μετοχών της εταιρίας, ενώ η Βουλγαρία και η Ελλάδα κατέχουν 
αντίστοιχα από 24,5% η καθεμία. 
Η βουλγαρική κυβέρνηση ζήτησε από την εταιρία να ολοκλη-
ρώσει την έκθεσή της, προκειμένου να είναι σε θέσει να λάβει 
μια αντικειμενική απόφαση για την τύχη του αγωγού. Η ανα-
μενόμενη δυναμικότητα του αγωγού ανέρχεται σε 35 εκατομ-
μύρια τόνους ετησίως.

Μεταφορές
οι εμπορευματικές μεταφορές  
αυξήθηκαν κατά 17% το β΄ τρίμηνο  
σε ετήσια βάση
Το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν οι χερσαίες εμπορευματικές 
οδικές μεταφορές, αλλά η τάση μείωσης των επιβατών συνε-
χίζεται, δείχνουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρε-
σίας. Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου με φορτηγά και τρένα 
έχουν μεταφερθεί 24,6 εκατ. τόνοι φορτίου, που αποτελεί 
αύξηση 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 
Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στις οδικές εμπορευμα-
τικές μεταφορές - 19,8%. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
τα βουλγαρικά φορτηγά έχουν μεταφέρει περισσότερα φορ-
τία προς την Ελλάδα, την Τουρκία και την ΠΓΔΜ, ενώ τα 
περισσότερα φορτία προς τη Βουλγαρία προέρχονται από 
την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τουρκία.

Снимка: Цветелина Белутова
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тили Гърция от началото на годината до края на юли в срав-
нение със същия период на 2010 г. Това показват данни на 
Федерацията на гръцките туроператори (SETE). Най-голям е 
ръстът на чуждестранните посетители на остров Родос – 
28%, и на останалите острови от Додеканезите – 26%. 
Остров Крит и град Солун също са били обект на повишен 
интерес. Най-много са посетителите от Великобритания и 
Германия, но в Гърция са предпочели да почиват също 
туристи от Швеция, Русия, Израел и др.

СПА индустрията в Гърция  
се очаква да генерира 15 млн  
евро през 2011 г.
Независимата компания за проучвания и анализи в 
областта на СПА индустрията Intelligent Spas публикува 
през август първия си доклад за Гърция. В него се посочва, 
че през 2011 г. в страната се очакват приходи на стойност 
15 млн евро от СПА индустрията. По повод на доклада 
Ставрос Мавридис, изпълнителен директор на Клуба на 
СПА менижърите в Гърция, казва: „Клубът на СПА менид-
жърите в Гърция с голямо удоволствие подкрепи изгот-
вянето на първия доклад за СПА индустрията в Гърция, 
подготвен от Intelligent Spas. Той ще помогне да се под-
чертае важността на СПА сектора от гръцката туристи-
ческа индустрия, особено в тези трудни икономически 
времена.“

Земеделие
Реколтата от ечемик  
е 670 000 тона 
Реколтата от ечемик тази година е в размер на 670 000 тона 
при среден добив 378 кг на декар, съобщи министерството 
на земеделието и храните. Реколтирани са 1,77 млн декара, 
или 97,32% от засетите през тази година 1,82 млн декара с 
ечемик. По предварителни данни най-високи добиви са 
получени в областите Силистра (440 кг/декар), Добрич, 
Разград, Плевен и Монтана. 

Τουρισμός
 
10% περισσότεροι ξένοι τουρίστες 
επισκέφθηκαν την ελλάδα στα τέλη ιουλίου
Κατά 10% αυξήθηκε ο αριθμός των ξένων τουριστών που επι-
σκέφθηκαν την Ελλάδα από την αρχή του χρόνου μέχρι τα τέλη 
Ιουλίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αυτά 
δείχνουν τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Η μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι 
ξένοι επισκέπτες στη Ρόδο - 28%, και στα άλλα νησιά των Δωδε-
κανήσων - 26%. Η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη επίσης χάρηκαν 
έτυχαν αυξημένου ενδιαφέροντος . Οι περισσότεροι επισκέ-
πτες προερχόταν από τη Βρετανία και τη Γερμανία, όμως στην 
Ελλάδα προτίμησαν να ξεκουραστούν για τις διακοπες τους και 
τουρίστες από τη Σουηδία, τη Ρωσία, το Ισραήλ, κ.λ.π.
 
Το 2011 αναμένεται η βιομηχανία  
των spa στην ελλάδα να αποφέρει  
έσοδα 15 εκατ. ευρώ 
Η Intelligent Spas, μια ανεξάρτητη εταιρία για μελέτες και αναλύ-
σεις για την βιομηχανία των spa , δημοσίευσε τον Αύγουστο την 
πρώτη έκθεσή της για την Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση, ανα-
μένεται η βιομηχανία των spa στην Ελλάδα να αποφέρει έσοδα 15 
εκατ. ευρώ το 2011. Σχολιάζοντας την έκθεση, ο κ. Σταύρος Μαυρί-
δης, γενικός διευθυντής του Spa Managers Club της Ελλάδας, πρό-
σθεσε: «Η Spa Managers Club Of Greece είναι εξαιρετικά ευχαρι-
στημένη που υποστήριξε την πρώτη έκθεση για την ελληνική 
αγορά spa, που συνέταξε η Intelligent Spas. Η έκθεση θα τονίσει τη 
σημασία των spa και του τομέα της ευεξίας στην ελληνική βιομη-
χανία τουρισμού, ιδιαίτερα τους δύσκολους αυτούς καιρούς.»
 

Καλλιέργειες
 
670.000 τόνοι η συγκομιδή κριθαριού
Σε 670.000 τόνους ανέρχεται η συγκομιδή κριθαριού φέτος με τη 
μέση απόδοση ανά στρέμμα να ανέρχεται σε 378 κιλά, ανακοί-
νωσε το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων. Συγκομίστηκαν 1,77 
εκατ. στρέμματα, ή 97,32% από τα 1,82 εκατ. στρέμματα κριθα-
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Миналата година средният добив е бил 339,7 кг от декар. 
Общото количество добит ечемик през 2010 г. е било 833 
000 тона.

Реколтата от череши  
е най-добрата от четири  
години насам
Реколтата от череши през тази година е била най-добрата 
за последните четири години, сочат обобщените предва-
рителни данни на земеделското министерство. Произво-
дителите в страната са прибрали 27 200 тона, което е уве-
личение спрямо предходната година. Тогава общото 
производство е достигнало 24 900 тона.
Според данните на агроминистерството през тази година 
площите с череши са били по-малко от миналата. За сметка 
на това обаче от един хектар са прибрани по средно над 
4200 килограма при 3200 за миналата година.

България очаква добра  
реколта от грозде
На среща с лозари и винопроизводители от района на 
Пловдив изпълнителният директор на Изпълнителна аген-
ция по лозата и виното (ИАЛВ) инж. Красимир Коев каза, че 
гроздоберната кампания през 2011 г. се очертава да бъде 
много добра. 
„Очаква се кампанията да е благодатна и добивите да са 
високи и с отлично качество”, заяви Коев.

ριού που έχουν φυτευτεί φέτος. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοι-
χεία οι υψηλότερες αποδόσεις επιτεύχθηκαν στις περιοχές Σιλί-
στρα (440 κιλά ανά στρέμμα), Ντόμπριτς, Ράζγκραντ, Πλέβεν και 
Μοντάνα. Πέρυσι, η μέση απόδοση ανά στρέμμα ήταν 339,7 κιλά. 
Το 2010, η συνολική συγκομιδή κριθαριού ήταν 833.000 τόνοι.

η συγκομιδή κερασιών είναι η καλύτερη για 
την τελευταία τετραετία
Η φετινή συγκομιδή κερασιών είναι η καλύτερη για τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τα πρώτα συνοπτικά στοι-
χεία του Υπουργείου Γεωργίας. Οι παραγωγοί της χώρας έχουν 
συλλέξει 27,2 χιλ. τόνους, που αποτελεί αύξηση σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, όταν η συνολική παραγωγή έφθασε τους 
24,9 χιλ. τόνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωρ-
γίας οι εκτάσεις με κεράσια που έχουν καλλιεργηθεί ήταν λιγό-
τερες φέτος σε σύγκριση με πέρυσι. Σε αντίθεση, όμως, η από-
δοση ανά στρέμμα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε πάνω από 4200 
κιλά σε σύγκριση με τα 3200 κιλά το προηγούμενο έτος.

καλή συγκομιδή σταφυλιών αναμένει η  
βουλγαρία 
Πολύ καλή συγκομιδή σταφυλιών αναμένεται το 2011, δήλωσε ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Εκτελεστικού Οργανισμού Αμπέ-
λου και Οίνου, κ. Κρασιμίρ Κόεβ σε συνάντηση των παραγωγών 
και των οινοποιών στην περιοχή του Πλόβντιβ. «Αναμένεται η 
συγκομιδή σταφυλιών να είναι πλούσια και οι αποδόσεις να είναι 
υψηλές και άριστης ποιότητας», δήλωσε ακόμα ο κ. Κόεβ.
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Приватизация  
и концесии 
България продава „БДЖ-товарни  
превози“ до една година
България ще продаде на частна компания държавното 
предприятие „БДЖ-товарни превози“, съобщи министърът 
на транспорта, информационните технологии и съобщени-
ята Ивайло Московски. Той посочи, че според препоръките 
на Европейската комисия раздържавяването на товарните 
превози е единственият вариант да бъде одобрен държав-
ният заем от 460 млн лв., който Световната банка отпуска на 
„Холдинг БДЖ“ и Националната компания „Железопътна 
инфраструктура“. 
В противен случай този заем ще се тълкува от ЕК като дър-
жавна помощ. Министерството на транспорта вече е изпра-
тило писмо за намеренията за приватиция на дружеството 
до Агенцията за приватизация и следприватизационен кон-
трол. По предварителни данни балансовата стойност на 
активите на предприятието е около 320 млн лв. При оцен-
ката на дружеството обаче ще се имат предвид и пазарните 
му позиции, както и наличието на лицензии. Очаква се при-
ватизация на товарните превози на БДЖ да приключи за 
срок от половин до една година.

Над 9,5 млн лв. са приходите  
от концесии на плажове за 2010 г.
Над 9,5 млн. лв. са приходите от концесии на плажове през 
2010 г. по данни на комисиите за контрол по предоставе-
ните концесии. Постъпленията през 2010 г. са с 1,2 млн лв. 
повече в сравнение с 2009 г., въпреки че тогава са дейст-
вали повече концесии. През 2009 г. договорите за стопа-
нисване на плажове са били 71, а миналата година - 67.
Заради неизпълнение или забавено изпълнение на задъл-
женията по договорите на концесионерите са наложени 
неустойки за над 645 хил. лв. 

Ιδιωτικοποιήσεις και 
παραχωρήσεις
η βουλγαρία θα πουλήσει τη BDZ-
εμπορευματικές μεταφορές σε ένα χρόνο
Η Βουλγαρία θα πουλήσει σε ιδιωτική εταιρία την κρατική επιχεί-
ρηση BDZ-Εμπορευματικές μεταφορές, δήλωσε ο υπουργός 
Μεταφορών, Πληροφοριακής τεχνολογίας και Επικοινωνιών Ιβά-
ιλο Μόσκοβσκι. Επεσήμανε ότι σύμφωνα με τις συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αποκρατικοποίηση των εμπορευματι-
κών μεταφορών είναι η μόνη επιλογή για να εγκριθεί το κρατικό 
δάνειο ύψους 460 εκατ. λέβα, το οποίο η Παγκόσμια Τράπεζα 
χορήγησε στο Holding BDZ και στην εθνική εταιρία «Σιδηροδρο-
μικές υποδομές». Σε αντίθετη περίπτωση, το δάνειο αυτό θα ερμη-
νευθεί ως κρατική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 
Υπουργείο Μεταφορών έχει ήδη στείλει επιστολή πρόθεσης για 
την αποκρατικοποίηση της εταιρίας προς τον Οργανισμό ιδιωτικο-
ποίησης και έλεγχου μετά την ιδιωτικοποίηση. Σύμφωνα με προ-
καταρκτικά στοιχεία η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων 
της εταιρίας ανέρχεται σε περίπου 320 εκατ. λέβα. Η αξιολόγηση 
της εταιρίας, ωστόσο, θα εξαρτάται και από τις θέσεις αγοράς της, 
και από τις άδειες που έχει. Αναμένεται η ιδιωτικοποίηση των εμπο-
ρευματικών σιδηροδρόμων της BDZ να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 
ένα εξάμηνο ή το πολύ μέσα σε ένα χρόνο.
 
πάνω από 9,5 εκατ. λέβα τα έσοδα από 
παραχωρήσεις παραλιών το 2010
Πάνω από 9,5 εκατ. λέβα είναι τα έσοδα από παραχωρήσεις 
παραλιών το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής 
έλεγχου παραχωρήσεων. Το 2010, τα έσοδα ήταν κατά 1,2 εκατ. 
λέβα περισσότερα σε σχέση με το 2009, αν και τότε υπήρχαν 
περισσότερες παραχωρήσεις. Το 2009, οι συμβάσεις για τη δια-
χείριση των παραλιών ήταν 71, ενώ το περασμένο έτος ήταν 67. 
Λόγω αποτυχίας ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις των αναδόχων 
επιβλήθηκαν ποινές ύψους άνω των 645 χιλ. λέβα. 
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Креативната идея не може да съществува сама за 
себе си в пазарна среда. На тези, които с тъга в 
гласа твърдят колко е спаднало нивото на кре-
ативност на рекламите, бих казал, че Голямата 
Идея трябва да живее в симбиоза с Дългосроч-

ната Стратегия”, казва Александър Дурчев, изпълнителен 
директор на All Channels Communication Group. Групата 
обхваща пълния спектър на комуникационни услуги: PR, 
реклама, събитиен мениджмънт, дигитални комуникации 
и управление на европейски проекти, фокусирани върху 
изграждането на brand experience – комуникационна среда 
за марките, за които експертите на агенцията създават 
интегрирани комуникационни решения. 

„Кризата отрезви пазара и днес компаниите имат нужда 
от практични идеи, водещи до бърз финансов резултат и 
дългосрочен ръст”, добавя Дурчев. „Най-важното за успеха 
на една рекламна кампания е правилното разбиране на 
нейната непосредствена цел и дългосрочните цели на ком-
панията, стояща зад нея. Тук е много важно творческият 
директор да преодолее егото си, а акаунтите, които комуни-
кират с клиента на дневна база, да бъдат добри слушатели и 
да задават правилните въпроси. Клиентът пък трябва да 
приеме ролята си на партньор, тъй като агенцията и компа-
нията преследват обща цел – повишаване на печалбата.”

На този принцип All Channels Communication Group 
работи с над 20 български и чуждестранни компании, като 
сред най-големите й клиенти са членове на ГБСБ. В групата 
твърдо вярват в интегрирания подход при обслужване на 
клиентите и не робуват на дефиниции - „трябва ми реклама/
PR/събитие/интернет кампании/ и т.н.“ „Предизвикател-
ството е в това да намериш точните пропорции на тези 
инструменти. В крайна сметка, комуникационната кампа-

Александър Дурчев, изпълнителен директор на All Channels Communication Group:

Голямата идея трябва да живее в 
симбиоза с дългосрочната стратегия

«Η Μεγάλη ιδέα δεν μπορεί να υπάρχει από μόνη της στο περι-
βάλλον της αγοράς. Σ΄αυτούς, που γεμάτη θλίψη αναλογίζονται 
πόσο έχει πέσει το επίπεδο της δημιουργικότητας στη διαφή-
μιση, θα έλεγα ότι η Μεγάλη Ιδέα πρέπει να βρίσκεται σε συμβί-
ωση με τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική», δήλωσε ο Αλεξάντερ 
Ντούρτσεφ, διευθύνων σύμβουλος της All Channels Com muni-
ca tion Group. Η εταιρία καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρε-
σιών επικοινωνίας: δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, διαχείριση 
εκδηλώσεων και ψηφιακές επικοινωνίες, που επικεντρώνονται 
στην οικοδόμηση της λεγόμενης brand experience – επικοινω-
νιακό περιβάλλον των brands, για τα οποία οι εμπειρογνώμονες 
της εταιρίας δημιουργούν ολοκληρωμένες λύσεις επικοινω-
νίας.

Η κρίση έκανε την αγορά να «ξεμεθύσει» και σήμερα οι εται-
ρίες χρειάζονται πρακτικές λύσεις που οδηγούν σε ταχεία οικο-
νομικά αποτελέσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, πρό-
σθεσε ο κ. Ντούρτσεφ. «Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την 
επιτυχία μιας διαφημιστικής εκστρατείας είναι ο σωστός καθο-
ρισμός του άμεσου σκοπού της αλλά των μακροπρόθεσμων 
στόχων της εταιρίας. Σ΄αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικό ο 
δημιουργικός διευθυντής δημιουργίας να ξεπεράσει το «εγώ» 
του και οι υπάλληλοι που επικοινωνούν με τους πελάτες σε 
καθημερινή βάση να είναι καλοί ακροατές και να θέτουν τις 
σωστές ερωτήσεις». Ο πελάτης από την πλευρά του πρέπει να 
ενεργεί ως συνεργάτης εταίρος, καθώς μαζί με την εταιρία 
έχουν κοινό στόχο – την αύξηση των δικών των κερδών.

Με βάση την αρχή αυτή, η All Channels Communication 
Group συνεργάζεται με περισσότερες από 20 βουλγαρικές και 
ξένες εταιρίες, ενώ οι εταιρίες-μέλη του Ελληνικού Επιχειρημα-
τικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία είναι μεταξύ των μεγαλύτε-
ρων πελατών της. Η εταιρία πιστεύει ακράδαντα στην ολοκλη-
ρωμένη προσέγγιση στην εξυπηρέτησης των πελατών της και 
δεν είναι σκλάβος σε ορισμούς όπως «χρειάζομαι διαφήμιση/
PR/διαχείριση εκδηλώσεων/εκστρατείες στο Internet/κλπ.». «Η 
πρόκληση είναι να βρεθεί ο σωστός συνδυασμός των μέσων 
αυτών. Τελικά, η επικοινωνιακή εκστρατεία πρέπει να δημιουρ-
γήσει μια πλατφόρμα διάλογου μεταξύ του brand και του κατα-
ναλωτή, που να επιφέρει τα καλύτερα εμπορικά αποτελέσματα 

η μεγάλη ιδέα πρέπει 
να συμβιώνει με τη 

μακροπρόθεσμη 
στρατηγική

αλεξάντερ ντούρτσεφ, διευθύνων 
σύμβουλος της All Channels Communication Group: 
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ния трябва да създаде платформа за 
диалог между марката и потребителя, 
водеща до най-добрите търговски 
резултати за клиента ни”, казва Дурчев.

Тази стратегия очевидно работи. All 
Channels Communication Group е най-
награждаваната българска агенция с 22 международни и над 
27 български отличия в сферата на комуникациите, включи-
телно две почетни награди SABRE тази година. Въпреки кри-
зата, през последните две години групата органично стар-
тира три нови успешни бизнеса, придоби две компании и 
удвои броя на персонала и приходите си. 

για τον πελάτη μας», δήλωσε ο κ. Ντούρ-
τσεφ.

Προφανώς η στρατηγική αυτή λει-
τουργεί επειδή η All Channels 
Communication Group είναι η πιο βρα-
βευμένη εταιρία έχοντας 22 διεθνή και 

πάνω από 27 βουλγαρικά βραβεία στον τομέα των επικοινω-
νιών, συμπεριλαμβανομένων και δύο τιμητικών διακρίσεων 
SABRE που έλαβε φέτος. Παρά την κρίση, τα τελευταία δύο χρό-
νια η εταιρία ίδρυσε τρεις νέες επιτυχημένες επιχειρήσεις, απέ-
κτησε δύο εταιρίες και διπλασίασε το προσωπικό και τα έσοδά 
της. 

интегрирана комуникационна 
кампания „Настроението е всичко”
клиент: „еко” БЪЛГАРИЯ”

През 2010 г. All Channels Communication Group 
реализира една от най-мащабните си и успешни 
интегрирани комуникационни кампании - „Настро-
ението е всичко” за „ЕКО” България”. Основна 
цел на проекта бе да позиционира „ЕКО” България” сред 
водещите по разпознаваемост на марката в петролния сектор 
в България. Чрез тази имиджова активност, заедно с прилага-
ния търговски микс, компанията успя значително да увеличи 
разпознаваемостта на марката си и продажбите си с повече от 
15% в сравнение с 2009 г. 

Каква беше вашата голяма идея?
Идеята беше да покажем, че бензиностанции “ЕКО” са 
най-големият акумулатор на добро настроение на пътя. 
Заложихме на един неоспорим факт – най-важно за един 
шофьор е да пътува приятно. Така се роди кампанията под 
надслов „Настроението е всичко”, която целеше да позицио-
нира бензиностанции “ЕКО” като място, близко до сърцата 
на хората, където те отиват да се заредят с настроение за 
приятно пътуване. Избрахме за лице на кампанията поп-фолк 
изпълнителката Преслава, защото е позната и харесвана от 
таргет аудиторията ни, излъчва страхотно настроение и има 
много добър имидж. По време на цялата кампания основната 
ни цел беше да представим настроението, което бензиностан-
циите предават на клиентите си – Преслава се зарежда с добро 
настроение, когато използва услугите на бензиностанции 
“ЕКО”, а момчето в клипа се зарежда с добро настроение на 
бензиностанции “ЕКО”, когато среща и се снима с Преслава. 
Стартирахме кампанията с ТВ клип. Няколко дни преди 
телевизионната премиера споделихме, уж случайно, клипчето 
в YouTube и феновете започнаха да си го препращат. Старти-
рахме и аутдор рекламна кампания, която отново акцентира 
върху забавните моменти между главните герои в клипа. 
Паралелно с това ребрандирахме мрежата на “ЕКО”. Създадо-
хме и специален уебсайт, на който всеки можеше да се снима с 
Преслава и да препрати снимката до приятелите си. Старти-
рахме и интернет банерна кампания, насочена към масови 
информационни сайтове.
Организирахме спонсорство на Шампионската лига и създа-
дохме футболно лого, с което брандирахме рекламните шапки 
по време на полуфиналните и финалните мачове. Всичко това 
дойде като продължение на спонсорството на Българското 
футболно първенство, чийто генерален спонсор от няколко 
години бе “ЕКО”. Продължихме с масирана радио кампания.

Успехът на кампанията
След кампанията през 2010 г. и последвалото продължение 
през 2011 г., “ЕКО” измести четвъртата марка по спонтанна 
познаваемост, с продължаващо увеличение на обема на 
продажбите и пазарния дял.

ολοκληρωμένη επικοινωνιακή 
εκστρατεία «Το παν είναι η διάθεση»
πελάτης: EKO Bulgaria

Το 2010, η All Channels Communication Group υλο-
ποίησε μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες 
ολοκληρωμένες επικοινωνιακές εκστρατείες της - «Το παν 
είναι η διάθεση» για την εταιρεία EKO Bulgaria. Το έργο 

στόχευε στην τοποθέτηση της EKO Bulgaria μεταξύ των εταιρειών 
με πιο αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα στον πετρελαϊκό τομέα της 
Βουλγαρίας. Μέσω της δραστηριότητας αυτής και με τη βοήθεια του 
λεγόμενου trade mix, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει την αναγνω-
ρισιμότητα του εμπορικού σήματος της καθώς και τις πωλήσεις της 
πάνω από 15% σε σχέση με το 2009.

Ποια ήταν η μεγάλη ιδέα σας;
Η ιδέα ήταν να δείξουμε ότι τα πρατήρια ΕΚΟ προσφέρουν καλή 
διάθεση στο δρόμο. Στηριχθήκαμε σε ένα αναμφισβήτητο γεγονός 
– ότι το πιο σημαντικό για έναν οδηγό είναι να έχει καλή διάθεση 
στο δρόμο. Έτσι γεννήθηκε η εκστρατεία με τον τίτλο «Το παν είναι 
η διάθεση», η οποία στόχευε στο να αναδείξει τα πρατήρια ΕΚΟ 
ως ένα χώρο που βρίσκεται κοντά στις καρδιές των ανθρώπων, 
και όπου οι οδηγοί πάνε για να «φορτιστούν» με καλή διάθεση 
για ένα ευχάριστο ταξίδι. Επιλέξαμε την ποπ φολκ τραγουδίστρια 
Πρεσλάβα για πρόσωπο της εκστρατείας, επειδή είναι γνωστή και 
αρέσει στο τάργκετ γκρούπ μας, εκπέμπει καλή διάθεση και έχει 
πολύ καλή εικόνα στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, 
ο κύριος στόχος μας ήταν να δείξουμε ότι τα βενζινάδικα χαρίζουν 
καλή διάθεση στους πελάτες τους – η Πρεσλάβα έχει καλή διάθεση 
όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ΕΚΟ, ενώ το αγόρι στο βίντεο 
βελτιώνει τη διάθεσή του στα βενζινάδικα ΕΚΟ, όταν συνάντα την 
Πρεσλάβα και φωτογραφίζεται μ΄αυτήν. Ξεκινήσαμε την εκστρατεία 
με τηλεοπτική διαφήμιση. Μερικές ημέρες πριν από την τηλεοπτική 
πρεμιέρα, δήθεν κατά λάθος, μοιράσαμε το βίντεο μεσώ του YouTube, 
όπου έγινε αντικείμενο ενδιαφέροντος. Ξεκινήσαμε και υπαίθρια 
διαφημιστική καμπάνια, στο επίκεντρο της οποίας βρισκόταν και πάλι 
η καλή διάθεση των πρωταγωνιστών στο βίντεο. Παράλληλα με αυτό 
πραγματοποιήσαμε και ανανέωση της ταυτότητας (rebranding) του 
δίκτυο της EKO. Αναπτύξαμε και μια ειδική ιστοσελίδα όπου ο καθέ-
νας μπορεί φωτογραφηθεί με την Πρεσλάβα και στη συνέχεια να τη 
στείλει σε φίλους. Ξεκινήσαμε και μια Internet εκστρατεία με banner 
στα πιο δημοφιλή ειδησεογραφικά sites. Οργανώσαμε τη χορηγία 
του Champions League και δημιουργήσαμε ένα ειδικό ποδοσφαιρικό 
λογότυπο, το οποίο εμφανίστηκε στα διαφημιστικά καπέλα των 
ημιτελικών και τελικών αγώνων. Όλα αυτά ήρθαν ως συνέχεια της 
χορηγίας του βουλγαρικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του οποίου 
η EKO είναι μέγας χορηγός από πολλά χρόνια. Συνεχίσαμε με μια 
ισχυρή ραδιοφωνική εκστρατεία.

Η επιτυχία της εκστρατείας
Μετά από την εκστρατεία το 2010 και την περαιτέρω επέκτασή της το 
2011, το brand της EKO κατάφερε να κατακτήσει την τέταρτη θέση 
από πλευράς αυθόρμητης αναγνώρισης, και τώρα η εταιρία συνεχίζει 
να αυξάνει τον όγκο πωλήσεών της και το μερίδιο της στην αγοράς.

юни – септември 2011
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азличното на 
нашата бутикова 
организация е 
о тд а д е н о с т та , 
с която си вър-

шим работата. Нашата 
основна цел е да предос-
тавяме независими про-
активни услуги с доба-
вена стойност за нашите 
клиенти и те да останат 
не просто доволни, а 
очаровани. Прилагаме 
нашата мисия и филосо-
фия във всеки от офисите 
си, където работят екипи 
от десет до шестдесет 
квалифицирани служи-
тели”, казва Панайотис 
Диалинас, регионален 
директор на „Юрофаст Глобал”. 

„Разбираме, че глобализацията и сложната бизнес среда 
изискват комплексни консултантски услуги, съобразени с 
нуждите на клиенти, отговарящи на най-високите стан-
дарти и предоставени от опитни професионалисти, които 
поставят интересите на своите клиенти на преден план”, 
добавя той. 

Компанията има офиси в Никозия, Солун, Атина, Буку-
рещ, Белград, Подгорица, Тирана, Скопие, Баня Лука, При-
щина, Загреб, Александрия и Кайро.

 „Юрофаст Глобал” оказва съдействие на много от чле-
новете на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) със сче-
товодни услуги, услуги по обработката на заплати, изгот-
вяне на доклади за съответствие, задгранично 
структуриране и в някои случаи контрол на счетоводна 
дейност. „Ние подкрепяме гръцките бизнесмени, които 
търсят експанзия в целия район, като отговаряме на всич-
ките им нужди с една единствена среща, използвайки един 
единствен език във всички страни в региона”, обобщава г-н 
Диалинас и добавя, че повечето клиенти на „Юрофаст Гло-
бал” в България са гръцки компании. България е много при-
влекателна дестинация за гръцкия бизнес заради своята 
географска близост и възможностите и предимствата, 
които предлага.

„Юрофаст Глобал” застава до членовете на ГБСБ и гръц-
ката общност и очаква с нетърпение бъдещето сътрудни-
чество с членовете на съвета, каза г-н Диалинас. 

„Юрофаст Глобал” 
говори езика  
на членовете  
на ГБСБ «Η αφοσίωση με την οποία δουλεύουμε 

κάνει την οργάνωσή μας μοναδική. Βασι-
κός μας στόχος είναι να παρέχουμε ανε-
ξάρτητες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
και θέλουμε οι πελάτες μας όχι μόνο να 
μείνουν ικανοποιημένοι, αλλά και ενθου-
σιασμένοι. Η φιλοσοφία αυτή εφαρμόζε-
ται σε όλα τα γραφεία μας, όπου δουλεύ-
ουν ομάδες από 10 έως 60 εξειδικευμένων 
υπαλλήλων», δηλώνει ο κ. Παναγιώτης 
Διαλυνάς, περιφερειακός διευθυντής της 
Eurofast Global.

«Καταλαβαίνουμε ότι η παγκοσμιοποί-
ηση και το πολύπλοκο επιχειρηματικό 
περιβάλλον απαιτούν ολοκληρωμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμο-
σμένες στις ανάγκες των πελατών, που 
πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές 
και παρέχονται από έμπειρους επαγγελ-
ματίες που βάζουν σε προτεραιότητα τα 
συμφέροντα του πελάτη», πρόσθεσε ο κ. 
Διαλυνάς. 

Η εταιρεία διαθέτει γραφεία στις πόλεις 
Λευκωσία, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουκου-
ρέστι, Βελιγράδι, Ποντγκόριτσα, Τίρανα, 
Σκόπια, Μπάνια Λούκα, Πρίστινα, 

Ζάγκρεμπ, Αλεξάνδρεια και Κάιρο.
Η Eurofast Global παρέχει βοήθεια σε πολλά από τα μέλη 

του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία με 
υπηρεσίες λογιστικής και μισθοδοσίας, εξωτερικής διάρθρω-
σης, με σύνταξη αναφορών συμμόρφωσης και με ελέγχο στην 
δραστηριότητα των λογιστηρίων. «Στηρίζουμε τους Έλληνες 
επιχειρηματίες που ψάχνουν επέκταση σε όλη την περιοχή, 
καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους με ένα μόνο ραντεβού και 
μιλώντας μια μόνο γλώσσα σε όλες τις χώρες της περιοχής», 
συνοψίζει ο κ. Διαλυνάς, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι 
πελάτες της Eurofast Global στη Βουλγαρία είναι ελληνικές επι-
χειρήσεις. Η Βουλγαρία είναι πολύ ελκυστικός προορισμός για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω της γεωγραφικής της εγγύτη-
τας, των ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει.

Η Eurofast Global στέκεται δίπλα στα μέλη του ΕΕΣΒ και στην 
ελληνική κοινότητα και προσβλέπει στη μελλοντική συνεργα-
σία με τα μέλη του Συμβουλίου, τονίζει ο κ. Διαλυνάς. 

η eurofast Global 
μιλάει τη γλώσσα των 

μελών του εεσβ

Панайотис Диалинас, 
регионален директор 
на “Юрофаст Глобал”
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Съветите на директорите на „Алфа банк” и „Юро-
банк И Еф Джи” обявиха, че са постигнали спо-
разумение за обединението на банките чрез 
сливане. Новата група ще има водещи позиции 
във всички основни банкови сегменти в Гърция 

и изключително добро присъствие в Югоизточна Европа. 
Извън Гърция новата група ще има общо кредити в размер 
на приблизително 21 млрд евро в активите си, междуна-
родна мрежа от над 1300 клона и пазарни позиции сред 
първите три банки в България, Кипър, Румъния и Сърбия.

Новата група ще бъде сред 25-те най-големи банкови 
групи в еврозоната с проформа активи на обща стойност 
146 млрд евро и ще има необходимата критична маса, за да 
утвърди своите акции като бенчмарк на капиталовите 
пазари.

Новата група ще комбинира солидните връзки на „Алфа 
банк” с корпоративните и заможни клиенти в Гърция и Юго-
източна Европа и силните страни на „Юробанк И Еф Джи” в 
капиталовите пазари, частното банкиране, управлението 
на активи и застраховането, както и високата ефективност 
на клоновата й мрежа и високия й капацитет за генериране 
на приходи от такси. Съчетанието от продукти и клиентско 
ориентиран подход ще поставят клиентите в отлична пози-
ция да спечелят от възстановяването на гръцката иконо-
мика.

Новата група ще генерира синергии в размер на 650 млн 
евро годишно преди данъци. Очаква се тези синергии да 
бъдат напълно достигнати в рамките на три години след 
приключване на сливането. Предвижда се да бъдат напра-
вени еднократни разходи по преструктурирането от 450 
млн евро за осъществяването на планираните синергии.

Като част от сделката, новата група ще пристъпи неза-
бавно с изпълнението на план за засилване на капитала с 
равностойност приблизително 3,9 млрд евро.

През 2010 г. обединената група е реализирала проформа 
приходи в размер на 2,6 млрд евро преди провизии. 

Очаква се процесът на сливане, при който „Юробанк И 
Еф Джи” ще се влее в „Алфа банк”, да приключи до края на 
годината, след получаване на одобрения от извънредните 
общи събрания на „Юробанк И Еф Джи” и „Алфа Банк” и на 
съответните разрешения от регулаторите.

Акционерите на „Юробанк И Еф Джи ще получат пет нови 
обикновени акции на „Алфа банк” за всеки седем обикно-
вени акции на „Юробанк И Еф Джи”, отговарящи на съотно-
шение на размяна от 0,714 от акция на „Алфа банк” за акция 
на „Юробанк И Еф Джи”. В резултат на това собствеността на 

„Алфа банк” и 
„Юробанк И еф джи” 
обединяват сили,  

за да създадат водеща 
банка в Гърция и 
Югоизточна Европа

α Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και της 
Εurobank EFG ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε 
συμφωνία για τη συγχώνευση της Alpha Bank και της 
Εurobank EFG.

Το ενιαίο σχήμα θα κατέχει ηγετικά μερίδια αγοράς 
σε όλους τους σημαντικούς τομείς τραπεζικών δραστηριοτήτων 
στην Ελλάδα και σημαντική παρουσία στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. O νέος όμιλος θα έχει χορηγήσεις εκτός Ελλάδος 21 δισ. 
ευρώ συνολικά, θα διαθέτει ένα δίκτυο 1.300 και πλέον καταστη-
μάτων και θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους τρεις μεγαλύτερους 
τραπεζικούς ομίλους σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία και Σερβία.

Ο νέος όμιλος θα βρίσκεται ανάμεσα στους 25 μεγαλύτερους 
τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη με pro forma (πριν τις προ-
βλέψεις) συνολικό ενεργητικό 146 δισ. ευρώ και μέγεθος τέτοιο 
που να μπορεί να καθιερώσει τις μετοχές του ως μετοχές αναφο-
ράς στις διεθνείς αγορές.

Ο νέος όμιλος θα συνδυάσει την ισχυρή θέση της Alpha Bank 
στις τραπεζικές υπηρεσίες προς επιχειρηματίες και ιδιώτες με 
υψηλά εισοδήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη με την ισχυρή θέση της Eurobank EFG στην κεφαλαι-
αγορά, στο private banking, τη διαχείριση περιουσίας και τις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και την υψηλή αποτελεσματικό-
τητα των δικτύων υποκαταστημάτων της και την υψηλή ικανό-
τητα παραγωγής εσόδων από προμήθειες. Ο συνδυασμός των 
προσφερομένων προϊόντων και το πελατοκεντρικό μοντέλο εξυ-

H αlpha Bank και η Eurobank 
EFG ενώνουν τις δυνάμεις τους 

προκειμένου να δημιουργήσουν 
μια τράπεζα - ηγετική δύναμη σε 

Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Мениджърите на Alpha bank и Eurobank EFG вече ще работят заедно под                                 ръководството на Янис Костопулос (вторият отляво надясно)
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новата група ще се раздели на 57,5% в полза на настоящите 
акционери на „Алфа банк” и 42,5% на настоящите акционери 
на „Юробанк И Еф Джи”.

Съветът на директорите и Изпълнителният комитет ще 
бъдат оглавени от Янис Костопулос, а мениджърският екип 
ще се ръководи от двамата изпълнителни директори, Дими-
триос Манцунис, който ще отговаря за контрола и централ-
ните операции и Николас Нанопулос, който ще бъде отгово-
рен за бизнес операциите.

Янис Костопулос, председател на „Алфа банк” и предло-
жен за председател на новата група, заяви: „Много се рад-
вам, че „Алфа банк” и „Юробанк И Еф Джи” постигнаха съгла-
сие да се обединят и да създадат най-значимата гръцка 
банка и значителна нова сила в европейската банкова сис-
тема. В момент, в който се надяваме Гърция да покаже пър-
вите признаци на възстановяване чрез осъществяването на 
реформи и с подкрепата на европейските си партньори, 
новата банка ще има за цел да допринесе за възобновява-
нето на растежа в Гърция и обвързаността на страната ни 
със съседните пазари в Югоизточна Европа. Това сливане е 
решителна стъпка в укрепването на частния сектор в реша-
ващ момент в историята на Гърция и демонстрира продъл-
жаващата подкрепа на водещи международни инвеститори. 
Накрая, за мен е удоволствие да приветствам засиленото 
участие на Paramount в новата по-голяма банка”.

Ефтимиос Христодулу, председател на „Юробанк И Еф 
Джи”, каза: „Приветствам предложеното сливане и участи-
ето на Paramount, тъй като създава нов гръцки и региона-
лен банков лидер, който съчетава силна капиталова база, 
както и талантлив и отдаден мениджърски екип с богати 
допълващи се умения и способности. Уверен съм, че новата 
обединена банкова институция ще действа като важен агент 
за икономическото развитие на страната. Също така е в 
добра позиция не само да издържи на настоящите иконо-
мически сътресения, но и да създава нови възможности и 
да играе ключова роля в бъдещия растеж в региона.” 

πηρέτησης θα φέρει τους πελάτες σε μια άριστη θέση προκειμέ-
νου να κερδίσουν από την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.

Ο νέος όμιλος θα παράγει συνέργιες ύψους 650 εκατ. ευρώ 
ετησίως πριν από φόρους. Το πλήρες όφελος των συνεργιών ανα-
μένεται να προκύψει σε βάθος τριετίας από την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης. Το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης για την επί-
τευξη των συνεργιών εκτιμάται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ συνο-
λικά.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, ο νέος όμιλος θα προχωρήσει 
άμεσα στην υλοποίηση σχεδίου ενίσχυσης κεφαλαίων ύψους 
περίπου 3,9 δισ. ευρώ κεφαλαίων. 

Το ενοποιημένο σχήμα εμφάνισε για το 2010 κέρδη πριν τις 
προβλέψεις (pro forma) ύψους 2,6 δισ. ευρώ.

Η συγχώνευση της Eurobank EFG και της Alpha Bank θα υλο-
ποιηθεί με την απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Η διαδι-
κασία της συγχώνευσης αναμένεται να περατωθεί έως το τέλος 
του έτους, μετά από έγκριση των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων 
των τραπεζών Eurobank EFG και Alpha Bank, καθώς και τις απαι-
τούμενες εγκρίσεις των αρμοδίων εποπτικών αρχών.

Οι μέτοχοι της Eurobank EFG θα λάβουν 5 νέες κοινές ονομα-
στικές μετοχές Alpha Bank για κάθε 7 κοινές ονομαστικές μετοχές 
Eurobank EFG, που αντιστοιχεί σε 0,714 μετοχές Alpha Bank για 
κάθε μία μετοχή Eurobank EFG. Η pro forma μετοχική σύνθεση 
του νέου ομίλου θα είναι 57,5% Alpha Bank και 42,5% Eurobank 
EFG.

Επικεφαλής του Συμβουλίου των Διευθυντών και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής θα είναι ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος και του διοι-
κητικού σχήματος οι διευθύνοντες σύμβουλοι, κ. Δημήτριος 
Μαντζούνης, υπεύθυνος των υπηρεσιών ελέγχου και των κεντρι-
κών λειτουργικών υπηρεσιών και κ. Νικόλαος Νανόπουλος, υπεύ-
θυνος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Alpha Bank και προτεινόμενος Πρόεδρος 
του νέου ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε: «Είμαι ιδιαί-
τερα ευτυχής που η Alpha Bank και η Eurobank EFG συμφώνησαν 
να συμπράξουν προκειμένου να δημιουργήσουν μια τράπεζα 
αναφοράς για την Ελλάδα και μια τράπεζα ευρωπαϊκού μεγέθους. 
Τη στιγμή κατά την οποία ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα δείξει τα 
πρώτα σημάδια ανάκαμψης, μέσω της εφαρμογής του προγράμ-
ματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων καθώς και με την υποστή-
ριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, η νέα τράπεζα θα έχει ως στόχο 
να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης στην 
Ελλάδα και να συνδέσει τη χώρα μας με τις γειτονικές οικονομίες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συγχώνευση αυτή αποτελεί ένα 
αποφασιστικό βήμα προς την ενδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα, 
σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλ-
ληλα τη σημαντική στήριξη που έχουμε από διεθνείς κορυφαίους 
επενδυτές. Τέλος, είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την 
ενισχυμένη συμμετοχή της Paramount στη νέα μεγάλη τρά-
πεζα».

Ο πρόεδρος της Εurobank EFG, κ. Ευθύμιος Χριστοδούλου, 
δήλωσε: «Χαιρετίζω την προτεινόμενη συγχώνευση και τη συμμε-
τοχή της Paramount στο νέο σχήμα επειδή έτσι δημιουργείται 
ένας νέος τραπεζικός «πρωταθλητής» στην Ελλάδα και την ευρύ-
τερη περιφέρεια, που συνδυάζει μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση και 
ένα ταλαντούχο και αφοσιωμένο διοικητικό επιτελείο με εξαιρετι-
κές και συμπληρωματικές δεξιότητες και ικανότητες. Είμαι πεπει-
σμένος ότι το νέο ενιαίο σχήμα θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός 
μοχλός για την οικονομία της χώρας. Επιπλέον βρίσκεται σε θέση, 
ικανή ν’ αντέξει τους κραδασμούς της παρούσας οικονομικής 
αναταραχής, αλλά και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προο-
πτικές και να παίξει κεντρικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη της 
περιοχής». 

Мениджърите на Alpha bank и Eurobank EFG вече ще работят заедно под                                 ръководството на Янис Костопулос (вторият отляво надясно)
Снимка: Ройтерс
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ървият магазин ИКЕА в България отвори врати на 
20-ти септември с официална церемония. 

Симеон Дянков, вицепремиер и министър на 
финансите, заедно с посланика на Швеция в Бълга-
рия, Н.Пр. Хелена Пилсас – Алин, направиха тради-

ционното за ИКЕА „разрязване на дънер” пред магазина, под-
помагани от г-н Василис Фурлис, изпълнителен председател 
на съвета на директорите на „Фурлис Груп”.

Традиционната церемония беше предшествана от осве-
щаване, направено от Знеполския епископ Йоан. Сутринта 
започна с шведска закуска, в която взеха участие предста-
вители на държавните институции и бизнеса.

В речта си по време на официалното откриване 
г-н Василис Фурлис подчерта, че е чест и удоволст-
вие да представлява марката ИКЕА в България и да 
сподели с хората тук визията за качеството, което 
всеки може да си позволи в ежедневието. ИКЕА 
навлиза на българския пазар чрез договор за фран-
чайз с компанията „Хаус Маркет България” която 
управлява пет магазини ИКЕА в Гърция и един в 
Кипър.

„Искаме да сме сигурни, че още първото посе-
щение на ИКЕА ще бъде страхотно преживяване за 
всеки”, каза Тео Муратидис, управител на магазина 
в София. „ИКЕА е семеен магазин. Всички ние, които 
работим в ИКЕА, вече сме едно голямо семейство. 
Гостите ни ще имат същото усещане, когато ни посе-
тят за първи път”, допълни той. Около 17 000 души 
посетиха магазина в първия работен ден.

ИКЕА очаква 1,5 милиона посетители в магазина 
си в София през първата година. 

Първият магазин 
ИкеА в България 
отвори врати

ο πρώτο κατάστημα ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία άνοιξε 
τις πύλες του στις 20 Σεπτεμβρίου με μια επίσημη 
τελετή.

Το άνοιγμα του νέου καταστήματος σηματοδο-
τήθηκε από το κόψιμο ενός κορμού, τον παραδοσι-

ακό τρόπο εγκαινίων των καταστημάτων ΙΚΕΑ, από τον αντι-
πρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Συμεών 
Ντιάνκοφ, και την πρέσβειρα της Σουηδίας στη Βουλγαρία, 
Χελένα Πίλσας-Άλιν, με την παρουσία του προέδρου του Ομί-
λου Fourlis, Βασίλη Φουρλή.

Η παραδοσιακή τελετή εγκαινίων προηγήθηκε από μια 
καθαγίαση στην οποία πρωτοστάτησε ο επίσκοπος του Ζνεπόλ, 
Ιωάννης. Εκπρόσωποι κρατικών αρχών και παράγοντες της επι-
χειρηματικής κοινότητας παρέστησαν στον πρωινό μπουφέ.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Φουρλής τόνισε ότι αποτε-
λεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η εκπροσώπηση της εταιρίας ΙΚΕΑ 
και του κοινού οράματος για προσιτή ποιότητα στην καθημε-
ρινή μας ζωή. Η ΙΚΕΑ εισέρχεται στην αγορά της Βουλγαρίας 
βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης (franchising) με την εταιρία 
House Market Bulgaria, η οποία διαχειρίζεται πέντε καταστή-
ματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο.

«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η πρώτη επίσκεψη στο κατά-
στημα ΙΚΕΑ θα είναι μια ευχάριστη εμπειρία για όλους», δήλωσε 
ο κ. Θοδωρής Μουρατίδης, διευθυντής του καταστήματος στη 
Σόφια. «To ΙΚΕΑ είναι ένα οικογενειακό κατάστημα. Όλοι εμείς, 
που εργαζόμαστε στo ΙΚΕΑ, είμαστε ήδη μια μεγάλη οικογένεια. 
Οι πελάτες μας θα έχουν την ίδια αίσθηση όταν μας επισκέπτο-
νται για πρώτη φορά», πρόσθεσε ο κ. Μουρατίδης. 

Περίπου 17.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν το κατάστημα 
την πρώτη ημέρα λειτουργίας του για το κοινό.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία του ΙΚΕΑ αναμένει 1,5 εκατομμύρια 
επισκέπτες στο κατάστημά της στη Σόφια τον πρώτο χρόνο της 
λειτουργίας του. 

Το πρώτο κατάστημα 
ικεΑ στη βουλγαρία 
άνοιξε τις πύλες του
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„ЕКо  
България” 
инвестира в 
над 20 нови 
бензиностан-
ции до 2015 г.
„ЕКО България” съобщи, че ще 
инвестира в разширяване на 
мрежата си от бензиностанции 
с над 20 нови обекта в следва-
щите четири години. Компани-
ята планира до 2015 г. да уве-
личи обектите си на територията 
на цялата страна до над 100, с 
което цели да достигне позиция 
в топ три на сектора за търговия 
с горива на дребно. От стъпва-
нето си на българския пазар 
през 2002 г. до края на 2010 г., 
„ЕКО” е инвестирала над 260 млн. лв. в строителство на нови 
съоръжения, придобиване и модернизиране на вече пос-
троени обекти. През 2005 г. компанията придобива веригата 
Ekо Petroleum, а през 2008 г. закупи обектите на Tempo Petrol 
и Opet Aygaz. 
До началото на 2009 г. „ЕКО България” създава мрежа от 77 
бензиностанции и четири петролни бази в цялата страна. В 
момента „ЕКО” оперира на българския пазар с 82 бензинос-
танции.

„Глобул” се присъедини  
към обединението 
FreeMove
FreeMove, обединението за мобилни телекомуникационни 
услуги между Deutsche Telekom Group, France Telecom 
Orange Group, TeliaSonera и Telecom Italia, съобщи, че 
COSMOTE Гърция и „Глобул”, част от COSMOTE Group, са вече 
партньори на алианса. 

Компаниите от алианса предоставят мобилни услуги на 
над 2,1 млн корпоративни клиенти в глобален мащаб, които 
представляват общо 57% от мултинационалните компании 
в страните, в които компаниите от алианса оперират. „Гло-
бул” е вторият мобилен оператор в България с над 4 млн 
клиенти, който отчита непрекъснат ръст на абонатите на 
договор и броя на своите корпоративни клиенти. 

Съгласно споразумението си с алианса, „Глобул” ще може 
да предлага модерните мобилни решения на FreeMove на 
своите клиенти, като така им предоставя нови възможности, 
по-добро обслужване и по-високо качество на мрежата. 
Клиентите на компанията ще получат и допълнителни кон-
курентни предимства, които произтичат от по-добрата 
стойност на предоставените услуги и по-добрите възмож-
ности за управление на разходите. 

η εκο Bulgaria επενδύει σε πάνω από 20 νέα 
πρατήρια καυσίμων μέχρι το 2015 

Η ΕΚΟ Bulgaria ανακοίνωσε ότι κατά την επόμενη τετραετία θα 
επενδύσει στη διεύρυνση του δικτύου πρατηρίων της με πάνω 
από 20 νέα σημεία. Η εταιρία σχεδιάζει, όπως μέχρι το 2015 αυξή-
σει κατά 100 και πλέον τα πρατήριά της σε ολόκληρη την επικρά-
τεια με απώτερο στόχο την καθιέρωσή της ανάμεσα στις τρεις 
πρώτες εταιρίες στον κλάδο λιανικής πώλησης καυσίμων. Από την 
είσοδό της στη βουλγαρική αγορά το 2002 μέχρι τα τέλη του 2010, 
η ΕΚΟ επένδυσε πάνω από 260 εκατ. λέβα στην κατασκευή νέων 
εγκαταστάσεων, την απόκτηση νέων και τον εκσυγχρονισμό υφι-
στάμενων σημείων πώλησης.

Το 2005 η εταιρία απέκτησε την αλυσίδα Eko Petroleum, και το 
2008 αγόρασε τις εγκαταστάσεις της Tempo Petrol και Opet Aygaz. 
Μέχρι τις αρχές του 2009 η ΕΚΟ είχε δημιουργήσει δίκτυο 77 πρα-
τηρίων και τέσσερις αποθήκες καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα. 
Αυτή τη στιγμή η ΕΚΟ επιχειρεί στη βουλγαρική αγορά με 82 πρα-
τήρια υγρών καυσίμων.

στη συμμαχία FreeMove προσχώρησε η Globul 
H FreeMove - συμμαχία τηλεπικοινωνιακών παρόχων μεταξύ των 
Deutsche Telekom Group, France Telecom Orange Group, 
TeliaSonera και Telecom Italia - ανακοίνωσε ότι η Cosmote Ελλάδος 
και η Globul, μέλος του Ομίλου Cosmote, είναι πλέον εταίροι της.

Η FreeMove διαχειρίζεται πάνω από 2,1 εκατομμύρια εταιρικές 
συνδέσεις με το μερίδιο αγοράς της στις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
να ανέρχεται ήδη σε 57%. Η Globul είναι η δεύτερη εταιρία κινητής 
τηλεφωνίας στη Βουλγαρία, με μια αυξανόμενη πελατειακή βάση 
που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια και σημαντική ενίσχυση των συν-
δρομητών συμβολαίου και των εταιρικών πελατών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Globul θα διαθέτει στην 
ευρεία βάση των πελατών της τις προηγμένες λύσεις της 
FreeMove, προσφέροντάς τους νέα προνόμια, βελτιωμένο επί-
πεδο παροχής υπηρεσιών και βελτιωμένη ποιότητα δικτύου. Οι 
πελάτες της εταιρίας θα λάβουν και πρόσθετα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη μείωση του κόστους 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και από τις καλύτερες ευκαιρίες 
διαχείρισης του κόστους. 
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„Клийвс“ откри шестата си сграда с 
луксозни апартаменти под наем

Последният готов проект в портфолиото на „Клийвс“ е бути-
кова сграда в квартал „Драгалевци“, с която броят на апарта-
ментите, които компанията отдава под наем в София, стана 
96. 

Разположена в прекрасно озеленен и поддържан двор, 
сградата разполага с пет апартамента, от които се открива 
великолепна гледка към града на север и към Витоша на юг. 
Сградата се състои от апартаменти с една и две спални, 
както и от два дуплекса с по три спални. Всеки апартамент 
има директен достъп до вътрешния озеленен двор, както и 
до паркинг местата, които са разположени в подземния 
паркинг на сградата. Кухните са модерни, напълно оборуд-
вани с всички необходими домакински електроуреди. Всеки 
апартамент разполага с отделно сервизно помещение, в 
което са монтирани пералня и сушилня. Отоплението и кли-
матизацията се контролират индивидуално от всеки апар-
тамент. В жилищата има инсталирани и работещи широко-
екранни телевизори с пакет кабелна телевизия и Wi-Fi 
интернет. Апартаментите са осигурени със СОТ. 

η cleves άνοιξε έκτο κτίριο πολυτελών 
διαμερισμάτων προς ενοικίαση

Το τελευταίο έργο στο χαρτοφυλάκιο της Cleves είναι ένα 
κτίριο boutique στην περιοχή Ντραγκαλέβτσι, με το οποίο ο 
αριθμός των διαμερισμάτων προς ενοικίαση, που η εταιρία δια-
θέτει στη Σόφια, γίνεται 96.

Το κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε δικό του όμορφο διαμορ-
φωμένο και συντηρημένο κήπο, έχει πέντε διαμερίσματα με 
μαγευτική θέα προς την πόλη στα βόρεια και προς το βουνό 
Βίτοσα στα νότια. Το κτίριο αποτελείται από διαμερίσματα ενός 
και δύο υπνοδωματίων και δύο duplex διαμερίσματα με τρία 
υπνοδωμάτια. Κάθε διαμέρισμα έχει άμεση πρόσβαση στον 
εσωτερικό περιποιημένο κήπο, καθώς και στις θέσεις στάθμευ-
σης στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου. Οι κουζίνες είναι μοντέρ-
νες, πλήρως εξοπλισμένες με όλες τις απαραίτητες οικιακές 
συσκευές. Κάθε διαμέρισμα έχει και ένα ξεχωριστό χώρο απο-
θήκευσης όπου βρίσκονται το πλυντήριο και το στεγνωτήριο. Η 
θέρμανση και ο κλιματισμός διαχειρίζονται αυτόνομα από κάθε 
διαμέρισμα. Στα διαμερίσματα έχουν εγκατασταθεί και 
widescreen TV με καλωδιακή τηλεόραση και Wi-Fi Internet. Τα 
διαμερίσματα διαθέτουν και σύστημα συναγερμού.

започва строителството на sofia ring Mall

През септември започна строителството на новия търгов-
ски център Sofia Ring Mall, който ще се намира в непосред-
ствена близост до първия хипермаркет ИКЕА.

За изпълнители на първата фаза на строителството са 
избрани строителните компании “Главболгарстрой” и Arcon 
Constructions. Те ще отговарят за изкопните дейности, 
изграждане на основите и грубия строеж на проекта. Тези 
дейности трябва да бъдат завършени в рамките на 12 
месеца. Компанията, която ще извърши довършителните 
работи, ще бъде избрана на втори търг.

Молът ще разполага със 70 хил. кв. м обща отдаваема 
площ. Той ще бъде свързан с хипермаркет ИКЕА чрез пеше-
ходен подход и общ подземен паркинг. Комбинираният 
паркинг ще разполага с 3 500 места. Откриването на мола е 
планирано за 2013 г. 

Ξεκίνησε η κατασκευή του sofia ring Mall

Το Σεπτέμβριο ξεκίνησε η κατασκευή του νέου εμπορικού 
κέντρου Sofia Ring Mall, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο πρώτο 
κατάστημα ΙΚΕΑ της χώρας. 

Οι κατασκευαστικές εταιρίες Glavbolgarstroy και Arcon 
Constructions επιλέχθηκαν ως ανάδοχοι της πρώτης φάσης της 
κατασκευής. Θα είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες εκσκα-
φής, την κατασκευή θεμελίων και τη βασικη κατασκευή του 
έργου. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
εντός 12 μηνών. Η εταιρία, η οποία θα εκτελέσει τις τελικές 
εργασίες, θα επιλεχθεί από τη δεύτερη δημοπρασία. 

Το εμπορικό κέντρο θα έχει καλυμμένη επιφάνεια διαθέ-
σιμη προς μίσθωση της τάξης των 70.000 τετραγωνικών μέτρων. 
Θα συνδέεται με το όμορο κατάστημα ΙΚΕΑ με κυκλοφοριακή 
πρόσβαση και με υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το κοινό πάρκινγκ 
θα διαθέτει 3.500 θέσεις στάθμευσης. Τα εγκαίνια του εμπορι-
κού κέντρου έχουν προγραμματιστεί για το 2013. 
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Повече от 1000 служители на  
„Кока-кола” участваха в инициативата 
„Моят зелен град”

Стотици доброволци, сред 
които над 1000 служители на 
„Кока-кола”, се включиха в 
най-мащабното издание на 
инициативата “Моят зелен 
град”, което се проведе на 17 
септември. Тази година кам-
панията включи почистване и 
облагородяване на три 
района в София, както и лока-
ции в Банкя и Търговище, 
където компанията “Кока-
кола” има производствени 
центрове. “Моят зелен град” 
се провежда за четвърта 
поредна година от „Кока-
кола”, Българското дружество 
за защита на птиците и ЕКО-
ПАК с активната подкрепа на 
Столична община. Фокусът на 
инициативата е опазване на 
водното богатство и биораз-
нообразието и намаляване 
на емисиите въглероден 
диоксид в големия град. През 
2010 г. над 500 доброволци се 
включиха в инициативата и 
почистиха бреговете на Пер-
ловската река и езерото до 
Голямата сцена в Южния парк, 
като по този начин спестиха 
над 9000 кг въглероден диоксид на столичани. В допълнение 
беше почистен и 6-километровият участък от Перловска 
река в центъра на София.

περισσότεροι από 1000 εργαζόμενοι της 
coca-cola πήραν μέρος στην πρωτοβουλία 
«η πράσινη πόλη μου»

Εκατοντάδες εθελοντές, συμπεριλαμβα-
νομένων περισσότερων από 1000 εργα-
ζόμενων της Coca-Cola πήραν μέρος στη 
μεγαλύτερη εκδοχή της πρωτοβουλίας 
«Η πράσινη πόλη μου», η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου. Το 
πρόγραμμα της φετινής εκστρατείας 
περιλάμβανε τον καθαρισμό και την ανα-
βάθμιση τριών περιοχών στη Σόφια, 
καθώς και περιοχών στη Μπάνκια και το 
Ταργκόβιστε, όπου βρίσκονται οι βάσεις 
παραγωγής της Coca-Cola Company.

«Η πράσινη πόλη μου» πραγματοποι-
είται για τέταρτη συνεχή χρονιά από την 
Coca-Cola, τη Βουλγαρική εταιρία για την 
προστασία των πτηνών και την Ecopack 
με την ενεργή υποστήριξη του Δήμου 
Σόφιας. Στο επίκεντρο της πρωτοβου-
λίας βρίσκεται η προστασία των υδάτι-
νων πόρων και της βιοποικιλότητας 
καθώς και η μείωση των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα στην πόλη.

Το 2010, πάνω από 500 εθελοντές 
πήραν μέρος στην πρωτοβουλία και 
καθάρισαν τις όχθες του ποταμού Πέρ-
λοβσκα και της λίμνης που βρίσκεται 
κοντά στη μεγάλη σκηνή στο Νότιο 
πάρκο, εξοικονομώντας έτσι περισσό-
τερα από 9.000 κιλά διοξειδίου του 
άνθρακα για τους κάτοικους της πρωτεύ-
ουσας. Επιπλέον, οι εθελοντές καθάρισαν 

μήκος 6 χιλιομέτρων του ποταμού Πέρλοβσκα στο κέντρο της 
πόλης.

„Телелинк” се обединява с австрийската 
„Датентехник”

„Телелинк”, един от новаторите на българския и регионал-
ния пазар на професионални информационно-комуника-
ционни технологии, съобщи, че се обединява с австрий-
ската „Датентехник”. 

„Телелинк”, основана през 2001 г., присъства в десет дър-
жави в Централна и Източна Европа. Компанията е успешно 
позиционирана като системен интегратор на мобилни и 
фиксирани комуникационни мрежи, като постепенно раз-
ширява дейността си и в другите си продуктови направле-
ния - интелигентни сградни системи и управлявани услуги. 
През 2010 г. групата на „Телелинк” генерира приходи от над 
45 млн евро. По предварителни прогнози приходите на 
обединената група за 2011 г. се очаква да достигнат над 80 
млн евро. 

Във фокуса на компанията ще продължи да бъде про-
никването на нови пазари. Допълнителни усилия ще бъдат 
положени в посока клиентите от сегмента малки и средни 
предприятия и предоставянето на управлявани услуги 
(managed services). 

η Telelink ενώνεται με την αυστριακή 
Datentechnik

Η Telelink, ένας από τους νεωτεριστές στη βουλγαρική και στην 
περιφερειακή αγορά για επαγγελματικές τεχνολογίες πληρο-
φοριών και επικοινωνιών, ανακοίνωσε ότι ενώνεται με την 
αυστριακή Datentechnik.

Η Telelink, που ιδρύθηκε το 2001, σήμερα έχει παρουσία σε 
δέκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η εταιρία 
δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο παροχής ολοκληρω-
μένων συστημάτων για δικτυα κινητης και σταθερης επικοινω-
νίας, ενώ σταδιακά επέκτεινε τις δραστηριότητές της και σε 
άλλες σειρές προϊόντων – «ευφυή» συστήματα (intelligent 
systems) κτιρίων και διαχειριζόμενες υπηρεσίες (managed 
services). Το 2010 ο όμιλος Telelink είχε έσοδα πάνω από 45 
εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις τα 
έσοδα του ολόκληρου του ομίλου για το 2011 θα φτάσουν τα 
80 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία θα συνεχίσει να έχει ως βασικό στόχο την διείσ-
δυση σε νέες αγορές. Θα καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
για πελάτες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για 
την παροχή διαχειριζόμενων υπηρεσιών. 
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За пета поредна 
година в морските 
издания на иници-
ативата ЖИВЕЙ 
АКТИВНО! на „Нес-
тле България” над 
9 000 летовници 
във Варна, Несе-
бър и Приморско 
спортуваха и нау-
чиха повече за 
б а л а н с и р а н о т о 
хранене. Над 50 
отбора премериха 
сили в турнирите 
по волейбол в 
трите града. За 
добрата форма и 
здравословния начин на живот на участниците се грижиха 
професионални инструктори по йога, зумба, фитнес, латино 
и хип-хоп танци, бийтбоксерът Skiller и рапърът Устата с 
мини концерт. 

Инициативата се провежда всяка година и е част от 
цялостната програма за популяризиране на здравословния 
начин на живот, която най-голямата хранителна компания в 
света – „Нестле”, осъществява в България. 

Για πέμπτη συνεχή 
χρονιά και στο πλαί-
σιο των «θαλάσσιων 
εκδοχών» της πρωτο-
βουλίας της Nestle 
Βουλγαρίας: «Ζήσε 
δραστήρια!» πάνω 
από 9.000 τουρίστες 
στις πόλεις Βάρνα, 
Μεσημβρία και Αγχί-
αλος, αθλήθηκαν κι 
έμαθαν περισσότερα 
για την ισορροπη-
μένη διατροφή. Πάνω 
από 50 ομάδες ανα-
μετρήθηκαν στα 
τουρνουά βόλεϊ που 
πραγματοποιήθηκαν 

στις τρεις πόλεις. Για την καλή κατάσταση και τον υγιεινό τρόπο 
ζωής των συμμετεχόντων φρόντισαν επαγγελματίες εκπαιδευ-
τές γιόγκα, Zumba Fitness, χορού (latin και hip-hop), ο beatboxer 
Skiller και ο ράπερ Ουστάτα με μια μίνι συναυλία.

Η πρωτοβουλία διεξάγεται κάθε χρόνο κι αποτελεί μέρος 
ενός συνολικού προγράμματος για την προώθηση του υγιεινού 
τρόπου ζωής, που διοργανώνει στη Βουλγαρία η Nestle - η 
μεγαλύτερη εταιρία τροφίμων στον κόσμο.

„Балкан Сървисис” завърши успешно erp 
проект в румънска банка

Консултантска компания „Балкан Сървисис” завърши 
успешно проект по внедряване на система за управление на 
бизнес Atlantis ERP Financials в „Емпорики Банк Румъния”, 
която е част от френската група Credit Agricole. Проектът е 
продължил около седем месеца. Той включва интеграция с 
основната банкова система Oracle FlexCube, с Business 
Intelligence решението QlikView, както и внедряването на 
платформата за уеб достъп Atlantis Web Services, която позво-
лява на над 100 потребители да достъпват фирмените данни 
през настолни компютри или преносими устройства.

След успешните проекти на „Балкан Сървисис” в „Емпо-
рики Банк България”, „Пиреос Банк България”, „УниКредит 
Груп” и др. компанията се налага като надежден доставчик 
на ERP системи и други бизнес софтуерни решения за 
финансовия сектор.

„Успешното завършване на ERP проекта в „Емпорики 
Банк Румъния”, както и преди това на подразделенията на 
банката в България и в Албания, позиционира „Балкан Сър-
висис” като регионален консултант в сферата на бизнес 
софтуерни решения и доказва способността на екипа ни да 
осъществява сложни международни проекти”, заяви Филип 
Мутафис, управляващ партньор на компанията. 

η Balkan services ολοκλήρωσε επιτυχώς έργο 
erp σε ρουμανική τράπεζα

 
Η εταιρία συμβούλων Balkan Services ολοκλήρωσε με επιτυχία 
την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης επιχειρήσεων 
Atlantis ERP Financials στην Emporiki Bank Romania, μέρος του 
γαλλικού ομίλου Credit Agricole. Το έργο διήρκεσε περίπου επτά 
μήνες. Περιλαμβάνει την ενοποίηση με το βασικό τραπεζικό 
σύστημα Oracle FlexCube, και με τη λύση QlikView στο χώρο του 
Business Intelligence, καθώς και την εγκατάσταση της πλατφόρ-
μας για Web πρόσβαση Atlantis Web Services, η οποία επιτρέπει 
σε πάνω από 100 χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εταιρικά δεδο-
μένα μέσω επιτραπέζιων σταθερών ή φορητών υπολογιστών.

Μετά τα επιτυχή έργα της Balkan Services στην Emporiki 
Bank Bulgaria, Piraeus Bank Bulgaria, UniCredit Group και άλλα, η 
εταιρία καθιερώθηκε ως ένας αξιόπιστος προμηθευτής συστη-
μάτων ERP και άλλων λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού για 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου ERP στην Emporiki Bank 
Romania, και νωρίτερα των έργων στις θυγατρικές τράπεζες στη 
σε Βουλγαρία και την Αλβανία, μετέτρεψε τη Balkan Services σε 
περιφερειακό σύμβουλο στον τομέα των λύσεων λογισμικού για 
επιχειρήσεις και ταυτόχρονα είναι απόδειξη της ικανότητας της 
ομάδας μας να υλοποιεί πολύπλοκα διεθνή έργα», δήλωσε ο κ. 
Φίλιππος Μουτάφης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας. 

Над 9000 летовници участваха в инициативата  
на „Нестле България” ЖИВЕЙ АКТИВНО!

πάνω από 9000 τουρίστες έλαβαν μέρος στην πρωτοβουλία 
της nestle βουλγαρίας: «Ζήσε δραστήρια!»



45

Ιουνίος - Σεπτέμβριος 2011 μελΗ

Обединена българска банка” и фондация „Аполо-
ния“ отличиха най-добрите български творци 
на официалната церемония за откриването на 
празниците на изкуствата „Аполония” в Созо-
пол. Скулпторът Евгени Йонов спечели своята 

награда - статуетка с антична фигурка на делфин, за нетра-
диционните и модернистични пластики, които изработва 
от различни метални предмети. Васил Петров бе награден 
със статуетката „Аполон Токсофорос” („Аполон Лечител”) на 
фондация „Аполония” за своя принос към българската кул-
тура. 

ОББ връчва своята награда за култура и изкуство по 
време на „Аполония” от 2007 г. През годините нейни лауре-
ати са били джазменът Антони Дончев, Ангел Заберски – 
син, младият режисьор Камен Калев и журналистката и 
писателка Силвия Чолева. В наградата на ОББ присъства 
антично изображение на делфин – едновременно древен 
символ на финансовите взаимоотношения между хората и 
митичен спътник на бога на изкуствата Аполон.

ОББ е спонсор на „Аполония” от средата на 90-те години. 
От 2001 г. джаз програмата на фестивала протича под името 
„Джаз-клуб ОББ”. За последните 11 години са проведени над 
100 джаз концерта на български и чужди изпълнители. През 
2007 г. ОББ подари на „Аполония” роял Yamaha на стойност 
25 000 лева, давайки възможност на големи изпълнители 
като Милчо Левиев да дадат простор на таланта си.

За последните 11 години средствата, отделени от ОББ в 
подкрепа на изкуството, надхвърлят 2 млн лева. 

ОББ награди  
скулптора  
Евгени Йонов  
на „Аполония”

Κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του Φεστιβάλ 
Τεχνών «Απολλωνία», που πραγματοποιήθηκε στην 
παραθαλάσσια πόλη Σωζόπολη, η Τράπεζα UBB και 
το Ίδρυμα «Απολλώνια» τίμησαν τους καλύτερους 
βούλγαρους καλλιτέχνες. Ο γλύπτης Ευγένι Γιόνοφ 

βραβεύθηκε με ένα αρχαίο αγαλματίδιο με τη μορφή δελφινιού 
για τα νεωτεριστικά και μη παραδοσιακά του γλυπτά που 
κατασκευάζει από διάφορα μεταλλικά αντικείμενα. Ο Βασίλ 
Πετρόφ τιμήθηκε με το βραβείο «Απόλλων ο Τοξοφόρος» 
(«Απόλλων Θεραπευτής») του Ιδρύματος «Απολλώνια» για τη 
συμβολή του στο βουλγαρικό πολιτισμό. 

Από το 2007 η UBB απονέμει το βραβείο τέχνης και πολιτισμού 
στο πλαίσιοτης «Απολλώνιας». Ανάμεσα στους βραβευμένους 
είναι ο τραγουδιστής τζαζ Αντόνι Ντόντσεφ, ο Άγκελ Ζάμπερσκι – 
γιος, ο νεαρός σκηνοθέτης Κάμεν Κάλεφ και η δημοσιογράφος και 
συγγραφέας Σίλβια Τσόλεβα. Το βραβείο της UBB είναι ένα αρχαίο 
αγαλματίδιο με αναπαράσταση δελφινιού που είναι ταυτόχρονα 
και αρχαίο σύμβολο των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώ-
πων και μυθικός σύντροφος του θεού των τεχνών Απόλλωνα.

Η UBB είναι χορηγός της «Απολλώνιας» από τα μέσα της δεκα-
ετίας του '90. Από το 2001 το πρόγραμμα του φεστιβάλ φέρει την 
επωνυμία Jazz Club UBB. Κατά τα τελευταία 11 χρόνια έχουν πραγ-
ματοποιηθεί πάνω από 100 συναυλίες τζαζ Βούλγαρων και ξένων 
καλλιτεχνών. Το 2007 η UBB δώρισε στην «Απολλωνία» ένα πιάνο 
Yamaha αξίας 25 000 λέβα, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγάλους 
καλλιτέχνες όπως ο κ. Μίλτσο Λεβίεφ να δείξουν το ταλέντο του.

Κατά τα τελευταία 11 χρόνια το ποσόν που έχει διαθέσει η UBB 
για να στηρίξει την τέχνη, υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

η UBB βράβευσε τον 
γλύπτη ευγένι γιόνοφ 

στην «Απολλωνία»

Пластика на Евгени Йонов Снимка: Стефан Джамбазов, БГНЕС

Снимка: Мирослав Златев,  
Агенция БУЛФОТО 
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Изложба на 
картини на 
британския 
архитект и 
х у д о ж н и к 

Дъг Патерсън от Света 
гора и манастира „Св. 
Екатерина” в Синай беше 
открита в Представи-
телството на Гръцката 
фондация за култура в 
София.

Изложбата се орга-
низира в сътрудничество 
със Светогорското пред-
ставителство и със 
съдействието на Гръц-
ката туристическа орга-
низация в България. Тя 
бе открита от г-н Дими-
триос Румбос, ръководител на софийското представителство 
на Гръцката фондация за култура, г-н Анастасиос Дурос, 
представител на Светогорското представителство и г-н 
Димитриос Готис, директор на Гръцката туристическа орга-
низация в София в присъствието на Н. Пр. Ставрос Амвросиу, 
извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в 
България, г-н Астериос Циурвас, консул и културно аташе на 
Република Гърция в България, представители на Столичната 
община, преподаватели от Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски” и много други гости. В програмата участва и 
детският дует за народни песни „Капка”.

Патерсън рисува, вдъхновен от тримата художници- пъте-
шественици от 18-ти и 19-ти век – Василий Григорович Бар-
ски (1701-1747), Самюел Дейвис (1760-1819) и Еркюл Браба-
зон Брабазон (1820-1904) и като тях обикаля Света гора, 
Синай, Индия, Бутан и Тибет. Пейзажите от изложбата са рису-
вани през последните пет години, когато Патерсън посещава 
Света гора повече от десет пъти. Ведри, спокойни и изящни, 
те разкриват смиреното величие и пленителната красота на 
манастирите.

Изложбата е гостувала в Солун, Истанбул и на остров 
Имброс. В София тя се организира в рамките на цикъл от 
изяви на Гръцката фондация за култура за популяризиране 
на гръцките паметници от световното културно наследство 
на ЮНЕСКО.

Патерсън има собствено проектантско бюро и автор на 
разностранни проекти - от филмови декори до яхтени инте-
риори. Участва в различни архитектурни и художествени 
проекти в САЩ, Таджикистан, Саудитска Арабия, Гърция, 
Русия, Куба, Индия и Великобритания.

Представителството на Гръцката фондация за култура в 
София се намира на ул. „Бенковски” 51. 

Британски архитект показва картини  
от Света гора и Синайския манастир

Έκθεση με έργα του 
Βρετανού αρχιτέκτονα-
ζωγράφου Νταγκ Πάτερ-
σον (Doug Patterson) από 
το Άγιον Όρος και τη Μονή 
Αγίας Αικατερίνης του Σινά 
εγκαινιάστηκε στην Εστία 
του Ελληνικού Ιδρύματος 
Πολιτισμού στη Σόφια.

Η έκθεση διοργανώ-
νεται σε συνεργασία με 
την Αγιορειτική εστία και 
με την υποστήριξη του 
Γραφείου του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού 
στη Βουλγαρία. Εγκαινιά-
στηκε από το διευθυντή 
της Εστίας του ΕΙΠ στη 
Σόφια, κ. Δημήτριο Ρού-
μπο, τον εκπρόσωπο της 

Αγιορειτικής εστίας, κ. Αναστάσιο Ντούρο και το διευθυντή του 
Γραφείου του ΕΟΤ στη Σόφια, κ. Δημήτριο Γότη, παρουσία του 
έκτακτου και πληρεξούσιου πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κ. Σταύρου Αμβροσίου, του πρόξενου και μορφωτικού 
ακόλουθου της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Αστέριου Τσιούρβα 
και των εκπροσώπων του Δήμου Σόφιας, των καθηγητών του 
Πανεπιστημίου της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας», και 
πολλών άλλων. 

 Στο πρόγραμμα πήρε μέρος και το παιδικό ντουέτο για παρα-
δοσιακά βουλγαρικά τραγούδια «Κάπκα».

 Ο Πάτερσον ζωγραφίζει, εμπνεόμενος από το έργο των τριών 
ζωγράφων-περιηγητών του 18ου και 19ου αιώνα, Vasili Gregorovic 
Barsky (1701-1747), Samuel Davis (1760-1819) και Hercules 
Brabazon Brabazon (1820-1904). Ακολουθεί τα βήματά τους στο 
Άγιον Όρος, στο Σινά, στην Ινδία, στο Μπουτάν και το Θιβέτ. Τα 
τοπία της έκθεσης ζωγραφίστηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, 
όταν ο Πάτερσον επισκέφθηκε το Άγιον Όρος περισσότερες από 
δέκα φορές. Γαλήνια, ήρεμα και γραφικά, τα τοπία αποκαλύπτουν 
το ταπεινό μεγαλείο και την συναρπαστική ομορφιά των μονα-
στηριών.

Η έκθεση παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντι-
νούπολη και την Ίμβρο. Στη Σόφια οργανώνεται στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων της Εστίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για 
την προβολή των ελληνικών μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Πάτερσον έχει το δικό του γραφείο σχεδιασμού και είναι 
δημιουργός διαφόρων έργων – από ντεκόρ ταινιών μέχρι λύσεις 
εσωτερικών χώρων γιοτ. Συμμετέχει σε διάφορα αρχιτεκτονικά 
και καλλιτεχνικά έργα στις ΗΠΑ, το Τατζικιστάν, τη Σαουδική Αρα-
βία, την Ελλάδα, τη Ρωσία, την Κούβα, την Ινδία και τη Βρετανία.

Η Εστία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στη Σόφια βρί-
σκεται στην οδό «Γκ. Μπενκόβσκι» αρ. 51. 

βρετανός αρχιτέκτονας παρουσιάζει πίνακες  
με θέμα το Άγιο Όρος και η μονή σινά

Снимка: Невена Кръстева
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Ιουνίος - Σεπτέμβριος 2011

Предстоящи събития
17 - 20 октомври
Място: София, “Интер Експо Център”
Четвърто балканско изложение на развлекател-
ната и игралната индустрия - BEGE
Организатори: Българска търговска асоциация на про-
изводителите и операторите в игралната индустрия
http://www.balkangamingexpo.com/1

18 - 20 ноември
Място: Солун, международен изложбен център 
HELEXPO
27-мо международно туристическо „Филоксе-
ния”
Организатор: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1843

18 - 27 ноември
Място: София, НДК
Национално търговско изложение „Произведено 
в България”
Организатор: Българска търговско-промишлена 
палата
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/proizvedeno/index.
htm

24 – 27 ноември
Място: София, НДК
Международно парично изложение - София
Организатор: Българска търговско-промишлена 
палата
http://www.moneyfair.bcci.bg/home_bg.html

26 – 27 ноември
Място: София, “Интер Експо Център”
Webit Congress 
Организатор: E Academy, Българска търговско-про-
мишлена палата
http://www.iec.bg

26 – 29 ноември
Място: София, “Интер Експо Център”
Международно изложение „Свят на мебелите”
Организатори: Браншова камара на дървообработ-
ващата и мебелна промишленост и Агенция „Булгар-
реклама”
http://www.iec.bg

6 декември
Място: Загреб, хотел „Шератон”
9-та годишна конференция на телекомите в 
Югоизточна европа
Организатор: E.E.L. Events
http://www.eelevents.co.uk/see_telecoms_2011/

επερχόμενες εκδηλώσεις
17-20 Οκτωβρίου
Τοποθεσία: Σόφια, Inter Expo Center
4η βαλκανική έκθεση της βιομηχανίας 
ψυχαγωγίας - BEGE
Διοργανωτές: Βουλγαρική εμπορική ένωση των 
παραγωγών, διαχειριστές τυχερών παιχνιδιών
http://www.balkangamingexpo.com/1
 
18-20 Νοεμβρίου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Διεθνές εκθεσιακό 
κέντρο HELEXPO
27η διεθνής έκθεση τουρισμού «ΦιλοΞενια»
Διοργανωτής: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1843
 
18-27 Νοεμβρίου
Τοποθεσία: Σόφια, Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού
εθνική έκθεση εμπορίου «Made in 
βουλγαρία»
Διοργανωτής: Βουλγαρικό εμπορικό και 
βιομηχανικό επιμελητήριο
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/
proizvedeno/index.htm
 
24-27 Νοεμβρίου
Τοποθεσία: Σόφια, Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού
διεθνής νομισματική έκθεση - σόφια
Διοργανωτής: Βουλγαρικό εμπορικό και 
βιομηχανικό επιμελητήριο http://www.
moneyfair.bcci.bg/home_bg.html
 
26-27 Νοεμβρίου
Τοποθεσία: Σόφια, Inter Expo Center
Webit Congress 
Διοργανωτές: E Academy, Βουλγαρικό εμπορικό 
και βιομηχανικό επιμελητήριο
http://www.iec.bg
 
26-29 Νοεμβρίου 
Τοποθεσία: Σόφια, Inter Expo Center
διεθνής έκθεση «ο κόσμος των επίπλων»
Διοργανωτές: Επιμελητήριο βιομηχανίας 
επεξεργασίας ξύλου και επίπλου, Πρακτορείο 
Bulgarreklama
http://www.iec.bg
 
6 Δεκεμβρίου
Τοποθεσία: Ζάγκρεμπ, ξενοδοχείο Sheraton
9ο ετήσιο συνέδριο των παροχών κινητής 
τηλεφωνίας στη νοτιοανατολική ευρώπη
Διοργανωτής: E.E.L. Events
http://www.eelevents.co.uk/see_
telecoms_2011/

προσεχεισ
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νέα μέλη  
του εεσβ 

Нови членове  
на ГБСБ
Oснована през 1989 година, днес "МЕГАТЕКС" 
АД е лидер в разработката, дизайна и произ-
водството на светодиодни дисплеи за визу-
ализация на информация. Основна дейност на 
“Мегатекс” АД е проектиране, разработка, производство, продажба и 
монтаж на системи за визуализация на информация, базирани на све-
тодиодна (LED) и LCD технология. Компанията предлага широка гама 
от светодиодни дисплеи с възможности за излъчване на текст, анима-
ция и видеосигнал в реално време. Елегантният дизайн и използва-
ните съвременни технолоии и материали гарантират качеството на 
продукцията с марката „Мегатекс”. „Мегатекс” има развита собствена 
национална дистрибуторска мрежа, покриваща успешно територи-
ята на цялата страна и представителства в над 10 страни, разполо-
жени на 5 континента.

„иНТЕРиоН” е създадена през 2001 г. с участи-
ето на INTERIA S.A. - Гърция, дъщерно дружество 
изцяло притежавано от ION S.A. (водещ гръцки 
производител на шоколадови и захарни изделия). 
Компанията е базирана в Костинброд, България, 
където се намират седалището и производствените й съоръжения. 
„Интерион” произвежда широка гама от кремове под търговската 
марка NUCREMA – както за крайния потребител, така и за сектора на 
ХоРеКа и за сладкарската индустрия. „Интерион” е единствен дистри-
бутор за България на гамата продукти на ION, която включва шоко-
лади, вафли, бонбони и какао. 

„СоФиЯ САУТ РиНГ МоЛ” ЕАД е проектна компа-
ния, създадена с цел изграждането, отдаването под 
наем и управлението на търговски център. Инвес-
титори в проекта са “Фурлис Груп” (50 %) и Йоанис 
Кустас (“Данаос Груп” - 50 %). Разположен на Южната 
дъга на околовръстното шосе непосредствено до 
ИКЕА, София Ринг Мол ще предоставя около 70 000 кв.м отдаваема 
търговска площ, повече от 200 магазина и 2000 паркоместа, а откри-
ването му се предвижда за края на 2013 г.

„ЕвРоиМоТ” ЕооД е основана в началото на 2008г. от професи-
оналисти с дългодишен опит в операциите с недвижимите имоти. 
Клиентите на фирмата са обслужвани от най-добрите специалисти- 
адвокати, нотариуси, архитекти , конструктори, кредитни и банкови 
експерти, лицензирани оценители. „Евроимот” ЕООД е специализи-
рана в следните дейности:
• Посредничество при сделки с покупко-продажба на недвижими имоти. 
• Посредничество при отдаване-наемане на недвижими имоти. 
• Юридически консултации и нотариално прехвърляне на собствеността.
• Съдействие и консултации при закупуване на имоти с банков кре-
дит.
• Експертни оценки от лицензирани оценители.
• Управление на недвижима собственост.
• Проектен мениджмънт.
Фирма „Евроимот” ЕООД гарантира професионализъм, коректност и 
сигурност.

Η MeGaTex s.a. ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα 
είναι ηγέτης στην ανάπτυξη, στο σχεδιασμό και 
στην κατασκευή οθόνων LED για την προβολή 
πληροφοριών. Η κύρια δραστηριότητα της 

Megatex S.A. περιλαμβάνει σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή, πώληση και 
εγκατάσταση συστημάτων προβολής πληροφοριών που χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες LED και LCD. Η εταιρία προσφέρει ευρύ φάσμα από οθόνες 
LED με επιλογές για την προβολή κειμένου, κινούμενων σχεδίων και βίντεο 
σε πραγματικό χρόνο. Ο κομψός σχεδιασμός και η χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών και υλικών διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων με το 
εμπορικό σήμα "Megatex". Η Megatex S.A. έχει αναπτύξει δικό της δίκτυο 
διανομής που καλύπτει με επιτυχία όλη τη χώρα και έχει αντιπροσωπείες 
σε πάνω από 10 χώρες που βρίσκονται σε 5 ηπείρους.

Η inTeriOn s.a. ιδρύθηκε το 2001 με τη συμμετοχή της INTERIA Α.Ε. 
- Ελλάδα, θυγατρική εταιρία η οποία ανήκει εξ 
ολοκλήρου στην ΙΟΝ Α.Ε. (η κορυφαία ελληνική 
βιομηχανία παραγωγής σοκολατοειδών και 
ζαχαρωδών προϊόντων). Η εταιρία βρίσκεται στο 
Κόστινμπρόντ, Βουλγαρία, όπου είναι η έδρα και το 

εργοστάσιό της. Η INTERION παράγει ευρεία γκάμα προϊόντων πραλίνας 
φουντουκιού με το εμπορικό σήμα NUCREMA - τόσο για τον τελικό χρήστη, 
όσο και για τον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων (HoReCa) και 
της ζαχαροπλαστικής. Η INTERION είναι ο αποκλειστικός διανομέας για τη 
Βουλγαρία της γκάμας προϊόντων της ION που περιλαμβάνει σοκολάτες, 
γκοφρέτες, καραμέλες και κακάο. 

η sOFia sOUTh rinG Mall lTD. είναι η εταιρία 
που ιδρύθηκε ειδικά για την κατασκευή, μίσθωση και 
διαχείριση ενός εμπορικού κέντρου. Επενδυτές στο 
έργο είναι η Fourlis Group (50%) και ο Ιωάννης Κούστας 
(Danaos Group - 50%). Το Sofia Ring Mall βρίσκεται στο 
νότιο τόξο της περιφερειακής οδού αμέσως δίπλα στο 

ΙΚΕΑ και θα προσφέρει περίπου 70 000 m2 χώρο προς ενοικίαση, πάνω 
από 200 καταστήματα και 2000 θέσεις στάθμευσης. Τα εγκαίνια έχουν 
προγραμματιστεί για τα τέλη του 2013.

Η evrOiMOT lTD. ιδρύθηκε στις αρχές του 2008 από επαγγελματίες με 
πολυετή εμπειρία στην κτηματομεσιτική αγορά. 
Οι πελάτες εξυπηρετούνται από τους καλύτερους ειδικούς: δικηγόρους, 
συμβολαιογράφους, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, συμβούλους δανείων, 
αδειούχους εκτιμητές. Η Evroimot Ltd. ειδικεύεται στις ακόλουθες 
δραστηριότητες:
• Διαμεσολάβηση για συναλλαγές για αγορά ή/και πώληση ακίνητης 
περιουσίας. 
• Διαμεσολάβηση για μίσθωση ακινήτων. 
• Νομικές συμβουλές και μεταβίβαση κυριότητας.
• Βοήθεια και συμβουλές για τις αγορές ακινήτων με τραπεζικά δάνεια.
• Μελέτες εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνες.
• Διαχείρισης ακινήτων.
• Διαχείριση έργων.
Η εταιρία Evroimot Ltd. εξασφαλίζει επαγγελματισμό, ακεραιότητα και 
ασφάλεια.






