
НовиНи  
ГБСБ събра членовете и приятелите 
си на новогодишно тържество

ΕιδΗσΕισ  
Το ΕΕΣΒ συγκέντρωσε μέλη και 

φίλους σε πρωτοχρονιάτικη γιορτή

Брой 19 декември 2010 - януари 2011

 

Реформата  
„Каликратис” 

Το Πρόγραμμα 
«Καλλικράτης»  

приближава  
властта  

до хората

φέρνει την εξουσία  
πιο κοντά στον πολίτη



C2



1

Δεκέμβριο 2010 - Ιανουάριο 2011

 6 НовиНи

ГБСБ дари книги и оборудване на дома за 
сираци в село Дрен

Гръцкият щанд сред най-добрите на 
коледния благотворителен базар на IWC

ГБСБ събра членовете и приятелите си на 
новогодишно тържество

Първа годишна конференция в България 
за управление на кредитния риск

 11 ПоЛиТиКА

 Реформата „Каликратис” приближава 
властта до хората

 17 иКоНоМиКА

 Българската икономика:  
Предпазливо напред

 25 СЕКТоРи

Макроикономика, транспорт, енергетика, 
туризъм, земеделие

 36 НА ФоКУС

„Алма Либре” – сладкият успех на 
споделения професионализъм

 38 ЧЛЕНовЕ

Forbes вече и на български

„УниКредит Булбанк” с награда от ЕБВР за 
енергийна ефективност, „Банка Пиреос 
България” отличена като партньор

Награди „Банкер на годината”  
за Асен Ягодин и Андреа Казини

„Бейкър Тили Клиту” отбеляза пет години 
успешна дейност в България

„Флокафе” отпразнува три години от 
стъпването си в България 

 41 ПАРТНЬоРСТвА МЕЖДУ ЧЛЕНовЕ

“Крестън БулМар” и “Данос”: В основата на 
бизнеса е доверието

 42 ЛАЙФСТАЙЛ

В сянката на големите ски курорти

 47 ПРЕДСТоЯЩи СЪБиТиЯ

 48 Нови ЧЛЕНовЕ

πΕριΕχομΕνα



2

Брой 19 
декември 2010 - януари 2011
ГЛАвЕН РЕДАКТоР
Невена Кръстева
ДизАЙН
Калина Колибарска
АвТоРи и КоНСУЛТАНТи
Десислава Димитрова, Даниела Петрова,  
Марияна Янева, Янис Ксирухакис, Фотис Цацулис  
ПРЕвоД
Олга Андреева
СНиМКи
Икономедиа
корица: Wikimedia Commons, Tony Esopi
РЕКЛАМА
Гръцки бизнес съвет в България
Фани Филипова, f.filipova@hbcbg.com
Издание на  
СДРУЖЕНИЕ „ГРЪЦКИ  
БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ” 
ул. „Оборище” 1, вх. В, ет. 4 
тел.: 950 24 40, 41, 42
факс: 950 24 43 
e-mail: info@hbcbg.com 
www.hbcbg.com

изПЪЛНиТЕЛ

Част от Икономедиа
Тел: 8012 682

ПЕЧАТ
Печатница „Алианс Принт”

ΑρχισυνΤΑΚΤριΑ
Νεβένα Κράστεβα
Graphic DesiGn
Καλίνα Κολιμπάρσκα
ΑρθρογρΑφοι ΚΑι συμβουλοι
Ντεσισλάβα Ντιμιτρόβα, Ντανιέλα Πετρόβα, 
Μαριάνα Γιάνεβα, Ιωάννης Ξηρουχάκης, Φώτης 
Τσατσούλης 
μΕΤΑφρΑσΗ
Όλγα Αντρέεβα
φωΤογρΑφιΕσ
Еconomedia
Wikimedia Commons, Tony Esopi
διΑφΗμισΗ
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία
Φανή Φιλίπποβα, f.filipova@hbcbg.com

Το περιοδικό εκδίδεται από το  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
οδ. Ομπόριστε 1, εισ. В, όρ. 4 
1000 Σόφια, Βουλγαρία 
τηλ. +359 2 950 24 40, 41, 42 
φαξ: +359 2 950 24 43 
e-mail: info@hbcbg.com 
www.hbcbg.com

ΕΚΤΕλΕσΗ

Μέλος της Economedia
διΕυθυνσΗ:
τηλ. 8012 682

ΕΚΤυΠωσΗ
Τυπογραφείο “Alliance Print”

   6 ΕιδΗσΕισ
Το ΕΕΣΒ δώρισε βιβλία και εξοπλισμό 
στο ορφανοτροφείο στο χωριό Ντρεν

Ελληνικό περίπτερο στο 
Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό 
Παζάρι του Διεθνούς Συλλόγου 
Γυναικών

Το ΕΕΣΒ συγκέντρωσε μέλη και φίλους 
σε πρωτοχρονιάτικη γιορτή

Πρώτη Ετήσια Διάσκεψη στη Βουλγαρία 
για τη διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου

 11 ΠολιΤιΚΗ
 Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» φέρνει 

την εξουσία πιο κοντά στον πολίτη 

 17 οιΚονομιΚΑ
 Η βουλγαρική οικονομία προχωρά με 

προσεκτικά βήματα
 

 25 ΤομΕισ

Μακροοικονομία, μεταφορές, ενέργεια, 
τουρισμός, γεωργία

  36 σΤο ΕΠιΚΕνΤρο

Alma Libre - η «γλυκιά» επιτυχία !

 38 μΕλΗ

Το Forbes και στα βουλγαρικά

Η UniCredit Bulbank με βραβείο 
ενεργειακής απόδοσης από την ΕΤΑΑ, η 
Piraeus Bank διακρίθηκε ως εταίρος 

Πέντε χρόνια επιτυχημένης 
δραστηριότητας στη Βουλγαρία 
γιόρτασε ο Baker Tilly Klitou 

Τρία χρόνια παρουσίας στη βουλγαρική 
αγορά γιόρτασε η «Flocafe»

 41 συνΕργΑσιΕσ μΕΤΑΞυ μΕλων

Η Kreston BulMar και η Danos: 
Βασιζόμαστε στην εμπιστοσύνη

 42 LiFesTYLe
Στη σκιά των μεγάλων χιονοδρομικών 
κέντρων

 47 ΕΠΕρχομΕνΕσ ΕΚδΗλωσΕισ

 48 νΕΑ μΕλΗ





4

декември 2010 – януари 2011от РедактоРа 

С този брой затваряме вратата зад 
гърба на старата година и с очакване 
посрещаме новата.

2010 г. ни научи на доста неща. 
Научи ни да бъдем търпеливи и да не се 
предаваме пред трудностите. Накара ни 
да отстояваме принципите си. Направи 
ни по-разумни и по-отговорни. Научи 
ни още, че трябва да си помагаме, 
защото всеки е зависим от другите. 
Показа ни, че изход винаги има.

Посрещаме новата година както 
подобава - с василопита, хубаво вино 
и музика, сред приятели и партньори 
(стр. 8-9). Очакваме от нея по-добро 
управление (стр. 11-16) и по-силна 
икономика (стр. 17-24). Надяваме се да 
е щастлива и плодородна.

Успех!

Екипът на „Балкански хоризонти”

Με το παρόν τεύχος κλείνουμε την πόρτα πίσω 
από τον παλιό χρόνο και καλωσορίζουμε το νέο με 

προσδοκία. 
Το 2010 μας έμαθε πολλά πράγματα. Μας έμαθε 

να είμαστε υπομονετικοί και να μην σκύβουμε μπρο-
στά στις δυσκολίες. Μας έμαθε να αγωνιζόμαστε για 

τις αρχές μας. Μας έκανε πιο λογικούς και υπεύθυ-
νους. Μας έμαθε ότι πρέπει να βοηθούμεθα μεταξύ 

μας, γιατί ο καθένας εξαρτάται από τους άλλους. 
Μας έδειξε ότι πάντα υπάρχει διέξοδο. 

Καλωσορίζουμε το νέο έτος αξιοπρεπώς - με 
βασιλόπιτα, καλό κρασί και καλή μουσική, ανάμεσα 

σε φίλους και συνεργάτες (σ. 8-9). Αναμένουμε 
από το νέο έτος καλύτερη διοίκηση (σ. 11-16) και 

ισχυρότερη οικονομία (σ. 17-24). Ελπίζουμε να είναι 
ευτυχές και εύφορο. 

Καλή τύχη! 

Η ομάδα του „Βαλκανικοί ορίζοντες”

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
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Μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα ο 
ελληνικός μορφωτικός σύλλογος «Οδυσσέας 
Ελύτης» οργάνωσε μια επίσκεψη δασκάλων και 
μαθητών του ελληνικού σχολείου στη Σόφια 
στο ορφανοτροφείο «ΧΑΡΑ» στο χωριό Ντρεν. 

Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB) 
δώρισε στο κρατικό ίδρυμα βιβλία και εξοπλισμό.

33 εγκαταλελειμμένα και ορφανά παιδιά στο κρατικό 
ίδρυμα υποδέχτηκαν τους επισκέπτες με χαμόγελα κι ανοιχτές 
αγκαλιές για να δείξουν πως τελικά το πιο εύκολο και ταυτόχρονα 
το πιο πολύτιμο πράγμα είναι να μπορούμε να μοιραζόμαστε 
την αγάπη. Τα παιδιά από τριών έως δώδεκα ετών τραγούδησαν 
ενώ οι μαθητές του ελληνικού σχολείου μοίρασαν σε όλα δώρα 
κι έπαιξαν με τους συνομηλίκους τους σαν φίλοι «από πάντα».

Τα 70 βιβλία και ο εξοπλισμός που απλόχερα το Ελληνικό 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο εξασφάλισε «είναι πολύτιμη βοήθεια 
για το δύσκολο έργο μας» τόνισε η διευθύντρια κα 
Ιορντανόβα.

Τα παιδιά του σχολείου με τον δάσκαλό τους κ. Παπαδόπουλο 
τραγούδησαν τα κάλαντα στα ελληνικά κι όλοι μαζί ευχήθηκαν 
το Νέο Έτος να είναι καλύτερο για όλους! 

Το ΕΕσβ δώρισε 
βιβλία και 

εξοπλισμό στο 
ορφανοτροφείο 
στο χωριό ντρεν

Седмица преди Коледа гръцкото просветно сдру-
жение „Одисеас Елитис” организира посещение 
на учители и ученици от гръцкото училище в 
София в дома за деца и сираци „Радост” в село 
Дрен. Гръцкият бизнес съвет в България (ГБСБ) 

дари на дома книги и оборудване.
Тридесет и три изоставени деца и сираци от дома 

посрещнаха с усмивки и отворени обятия гостите си и пока-
заха, че в крайна сметка най-лесно и най-ценно е да споде-
лим обичта. Малчугани от дома на възраст от три до двана-
десет години пяха песни, а децата от гръцкото училище 
раздадоха подаръци на всички и си играха с връстниците си 
от дома сякаш винаги са били приятели.

Седемдесетте книги и оборудването, щедро предоста-
вени от ГБСБ, са „ценна подкрепа за нелеката ни работа”, 
заяви директорът на дома г-жа Йорданова. 

Децата от гръцкото училище, заедно с учителя им г-н 
Пападопулос, пяха коледни песни на гръцки, а накрая 
всички взаимно си пожелаха новата година да бъде по-
добра! 

ГБСБ дари книги и оборудване  
на дома за сираци в село дрен
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В началото на декември Международният женски 
клуб в София (IWC) организира за 16-и пореден път 
благотворителен коледен базар. Сред участниците 
със собствен щанд традиционно беше и Гърция. 
Щандът, подкрепен от Гръцкия бизнес съвет в Бъл-

гария (ГБСБ), предлагаше по традиция лакомства и изискани 
вина. Той беше отличен като един от петте най-добри щанда 
на базара.

Дарения за гръцкото участие в базара направиха след-
ните компании: „Сивитас Глобал”, „Дромеас България”, „Ърнст 
енд Янг България” , „Есте Лаудер”, „Флокафе”, „Глобул”, „Мелон 
България”, „Нестле”, „Олимпорт”, „Палиррия България”, Банка 
„Пиреос”, „Провамел”, „София Шератон Хотел Балкан” и 
„Маринополус Кофи Къмпани България” (Starbucks).

Ежегодно базарът, организиран от съпругите на дипломати 
и чуждестранни инвеститори в България, събира хиляди посе-
тители - около 5 000 за 2009 година - и стотици доброволци. 
Тази година около 5 500 души посетиха базара, а добровол-
ците бяха 1 100 души.

В деня на базара бяха набрани 199 299 лева, което е с 6 000 
лева повече, отколкото миналата година. Общата сума на 
набраните средства, включително и дарения, направени след 
събитието и дарения по банков път, се очаква да достигне 300 
000 лева. 

Всички събрани средства се използват за финансиране на 
текущите благотворителни проекти на клуба в цялата страна, 
включително в институции за деца, домове за възрастни хора, 
както и дългосрочни образователни, здравни и обучителни 
програми.

Освен Гърция, сред страните, които традиционно участват 
в базара, са Великобритания, Франция, Италия, САЩ и Хърва-
тия, като към тях за пръв път се присъединиха с щандове Виет-
нам, Унгария, Малта, Палестина и Филипините. В базара участ-
ваха над 56 страни. 

Гръцкият щанд сред най-добрите на 
коледния благотворителен базар на IWC

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Διεθνής Σύλλογος Γυναικών 
στη Σόφια (IWC) διοργάνωσε για 16η συνεχή φορά το 
Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρ. Η Ελλάδα 
ήταν παραδοσιακά μεταξύ των συμμετεχόντων 
με δικό της περίπτερο. Με την υποστήριξη του 

Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (GBSB) 
το ελληνικό περίπτερο προσέφερε παραδοσιακά εδέσματα και 
καλό κρασί. Το ελληνικό περίπτερο τιμήθηκε ως ένα από τα 
πέντε καλύτερα περίπτερα στο παζάρι

Δωρεές για την ελληνική συμμετοχή στο παζάρι έκαναν οι ακό-
λουθες εταιρείες: Civitas Global, Dromeas, Ernst & Young, Estee 
Lauder, Flocafe, Globul, Mellon, Nestle, Olimport, Palirria, Piraeus 
Bank, Provamel, Sheraton Sofia Hotel Balkan και Starbucks.

Κάθε χρόνο το παζάρι, που διοργανώνεται από τις συζύγους 
ξένων διπλωματών και επενδυτών στη Βουλγαρία, συγκεντρώνει 
χιλιάδες επισκέπτες (περίπου 5.000 το 2009), καθώς και εκατοντά-
δες εθελοντές. Φέτος περίπου 5500 άτομα επισκέφθηκαν το παζάρι 
ενώ οι εθελοντές ήταν 1 100 άτομα. 199 299 λέβα συλλέχθηκαν την 
ημέρα του παζαριού ή 6 000 λέβα περισσότερο σε σχέση με πέρσι. 

Το συνολικό συλλεγόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των 
δωρεών που πραγματοποιήθηκαν μετά την εκδήλωση και των 
δωρεών μέσω τραπεζικού εμβάσματος, αναμένεται να φθάσει 300 
000 λέβα.

Όλα τα χρήματα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση των φιλανθρωπικών έργων του συλλόγου σε όλη 
τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των έργων σε παιδικές οργανώ-
σεις και σε οίκους ευγηρίας, καθώς και για τη χρηματοδότηση 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων εκπαίδευσης, υγείας και κατάρ-
τισης. 

Εκτός από την Ελλάδα μεταξύ των χωρών που παραδοσιακά 
συμμετέχουν στο παζάρι είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ 
και η Κροατία. Για πρώτη φορά στο παζάρι συμμετείχαν το Βιετνάμ, 
η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Παλαιστίνη και οι Φιλιππίνες. Συνολικά, 
πάνω από 56 χώρες πήραν μέρος στο παζάρι.  

Το ελληνικό περίπτερο - από τα καλύτερα στο 
χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Παζάρι του iWc

Δεκέμβριο 2010 - Ιανουάριο 2011 ΕιδΗΣΕιΣ
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Гръцкият бизнес съвет в България събра повече от 
800 членове и приятели на пищно новогодишното 
тържество в зала „Роял” на хотел „Шератон”.

Гостите приветства председателят на ГБСБ 
Йоанис Поликандриотис. Той им благодари за все-

отдайната подкрепа и подчерта високото реноме, което 
съветът успя да си изгради за сравнително кратко време.

Сред гостите бяха Н. Пр. г-жа Данаи-Магдалини Кума-
наку, посланик на Република Гърция в България, Н. Пр. г-н 
Ставрос Амвросиу, извънреден и пълномощен посланик на 
Република Кипър, г-н Евгени Ангелов, заместник-министър 
на икономиката, г-н Цветан Симеонов, председател на Бъл-
гарската търговско-промишлена палата, г-н Борислав Сте-
фанов, директор на Българската агенция за инвестиции, 
г-жа Йоанна Сотираку, началник на отдела по икономиче-

ГБСБ събра членовете и приятелите 
си на новогодишно тържество

Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία 
(ΕΕΣΒ) συγκέντρωσε περισσότερα από 800 μέλη και 
φίλους σε μια πλούσια πρωτοχρονιάτικη γιορτή στην 
αίθουσα “Royal” του ξενοδοχείου Sheraton. 

Οι καλεσμένοι καλωσόρισαν τον πρόεδρο του 
ΕΕΣΒ κ. Ιωάννη Πολυκανδριώτη. Αυτός από την πλευρά του 
τους ευχαρίστησε για την ακούραστη υποστήριξη τους και 
αναφέρθηκε στη μεγάλη φήμη που το Συμβούλιο κατάφερε 
να αποκτήσει για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν η κα Δανάη-
Μαγδαληνή Κουμανάκου, πρέσβειρα της Ελλάδας στη 
Βουλγαρία, ο κ. Σταύρος Αμβροσίου, πρέσβης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο κ. Εβγκένι Άνγκελοφ, υφυπουργός Οικονομίας, 
ο κ. Τσβετάν Σιμεόνοφ, πρόεδρος του Βουλγαρικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, ο κ. Μπορισλάβ Στέφανοφ, διευθυντής της 

Το ΕΕσβ συγκέντρωσε μέλη και 
φίλους σε πρωτοχρονιάτικη γιορτή
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ски и търговски въпроси в гръцкото посолство, полк. 
Фотиос Плакоянис, аташе по отбраната и  военен и военно-
морски аташе на Гърция в София и полк. Христос Глинос, 
военновъздушен аташе. 

Около масите, отрупани с блюда панирани калмари, 
октоподи, мусака с патладжани и всякакви други делика-
теси, приятели и партньори се забавляваха до среднощ. 
Сладките бяха изящно украсени от „Емпорики Банк-Бълга-
рия” ЕАД. Доброто настроение се подхранваше и от високо-
качествения алкохол, осигурен от „Едоардо Миролио” и 
„Софсток Лтд.” (Ouzo12). За другата съставна част на всяко 
празненство - музиката – отговаряха певиците Неделяна и 
Ралица и DJ Румен. Празничното осветление беше поверено 
на „Конгрес Енджиниъринг”, а красивите банери бяха изра-
ботени от фирма “Артиус”.

Кулминацията на тържеството беше разрязването на 
традиционната василопита, направена от майсторите-слад-
кари от „Алма либре”, в която, разбира се, имаше и късмети: 
четири нощувки за двама в Порто Карас, на Халкидическия 
полуостров, четири нощувки за двама в хотел „Спорт” в Бан-
ско, три нощувки за двама на Халкидическия полуостров, 
уикенд за двама в „Шератон София Хотел Балкан” със закуска 
шведска маса, неделен брънч за двама в „Шератон София 
Хотел Балкан”, две нощувки в „Премиер Лъкшъри Маунтин 
Ризорт”в Банско и два билета София-Атина-София. Награ-
дите бяха щедро предоставени от Porto Carras Grand Resort, 
„Александрис”, „Мели Турс”, „Шератон София Хотел Балкан”, 
“Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт” и “България еър”.

ГБСБ изказва изключителната си благодалност на „Алфа 
банк”, „Глобул, „Обединена българска банка”, „Германос”, 
„Юробанк И Еф Джи България” АД, „Еко България”, както и на 
„Актор”, „Александрис”, „Ол Ченълс Комюникейшън”, „Алма 
либре”, „Артиус”, „ББ&Т”, „България еър”, „Чипита”, „Клийвс”, 
„Конгрес Енджиниъринг”, Стъкларски заводи „Дружба”, „Едо-
ардо Миролио”, “Емпорики Банк – България ЕАД”, „Инова 
Солушънс” АД,  „Интраком България”, „Мели Турс”, „Мелън 
България”, „Софсток Лтд.” (Ouzo12),  „Палиррия България” 
EАД, „Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт”, „Шератон София 
Хотел Балкан”, „Златна Панега Бетон – Титан” и “ОББ Метлайф 
животозастрахователно дружество” АД.  

Βουλγαρικής Υπηρεσίας Επενδύσεων, η κα Ιωάννα Σωτηράκου, 
επικεφαλής του γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών 
Υποθέσεων στην Ελληνική πρεσβεία, ο συνταγματάρχης κ. 
Φώτιος Πλακογιάννης, ακόλουθος άμυνας και στρατιωτικός-
ναυτικός ακόλουθος της Ελλάδας στη Σόφια και ο σμήναρχος 
κ. Χρήστος Γληνός, αεροπορικός ακόλουθος. 

Φίλοι και συνεργάτες διασκέδασαν μέχρι τα μεσάνυχτα 
γύρω από τα τραπέζια γεμάτα με τηγανητά καλαμαράκια, 
χταπόδια, μουσακά με μελιτζάνες και άλλες νοστιμιές. Τα 
γλυκά ήταν εξαιρετικά διακοσμημένα από την Εμπορική 
Τράπεζα στη Βουλγαρία. Το υψηλής ποιότητας αλκοόλ που 
προσφέρθηκε από τις εταιρείες Edoardo Miroglio και Ouzo 12 
εξασφάλισε την καλή διάθεση. Την άλλη συνιστώσα κάθε 
γιορτής, τη μουσική, φρόντισαν οι τραγουδίστριες Νεντελιάνα 
και Ράλιτσα και ο DJ Ρούμεν. Ο εορταστικός φωτισμός είχε 
ανατεθεί στη Congress Engineering, ενώ τα όμορφα πανό 
ήταν έργο της εταιρείας Artius. 

Το αποκορύφωμα της γιορτής ήταν η κοπή της 
παραδοσιακής βασιλόπιτας που έκαναν οι ζαχαροπλάστες της 
Alma Libre. Στη βασιλόπιτα, φυσικά, υπήρχαν δώρα: τέσσερις 
διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στο Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 
τέσσερις διανυκτερεύσεις για δύο στο ξενοδοχείο Sport στο 
Μπάνσκο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο στη Χαλκιδική, ένα 
Σαββατοκύριακο για δύο στο Sheraton Sofia Hotel Balkan με 
πρωινό σε μπουφέ, κυριακάτικο brunch για δύο στο Sheraton 
Sofia Hotel Balkan, δύο διανυκτερεύσεις στο Premier Luxury 
Mountain Resort στο Μπάνσκο και δύο εισιτήρια Σόφια-
Αθήνα-Σόφια. Τα βραβεία παρέχονται απλόχερα από: Porto 
Carras Grand Resort, Alexandris, Meli Tours, Sheraton Sofia 
Hotel Balkan, Premier Luxury Mountain Resort και Bulgaria 
Air. 

Το ΕΕΣΒ εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του σε: Alfa 
Bank, Globul, United Bulgarian Bank, Germanos, Eurobank 
EFG Bulgaria, ΕΚΟ Bulgaria, καθώς και σε: Aktor, Alexandris, All 
Channels Communication, Alma Libre, Artius, BB & T, Bulgaria 
Air, Chipita, Cleves, Congress Engineering, εργοστάσιο γυαλιού 
«Druzhba», Edoardo Miroglio, Emporiki Bank Bulgaria, Innova 
Solutions, Intracom Bulgaria, Meli Tours, Mellon Bulgaria, Ouzo 
12, Palirria, Premier Luxury Mountain Resort, Sheraton Sofia 
Balkan Hotel, Zlatna Panega Beton – Titan και UBB MetLife.  
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В началото на декември в хотел „Шератон” с участието 
на 250 представители на висшия мениджмънт на бъл-
гарски и международни компании се състоя първата 
годишна конференция в България за управление 
на кредитния риск. Организатор на конференцията 

беше „ИКАП България”, част от „ИКАП Груп” – най-голямата група 
за бизнес информационни и консултантски услуги в Югоизточна 
Европа, чийто основен бизнес е оценката на кредитния риск. 

Двете водещи агенции за кредитен рейтинг Fitch и Moody’s 
бяха представени съответно от Ричард Хънтър, изпълнителен 
директор за Европа, Близкия Изток, Африка и азиатско-тихооке-
анския регион, и Петр Винс, изпълнителен директор за Цен-
трална Европа. Рейтингите на компаниите от развиващите се 
пазари останаха устойчиви, като много малка част имаха пони-
жение, подчерта Хънтър. Според Винс натискът върху корпора-
тивните рейтинги постепенно отшумява, а тенденцията е към 
стабилизиране. Той обобщи, че се очаква значително намаля-
ване на лошите вземания в България. Камен Колев, заместник-
председател на Българската стопанска камара, представи перс-
пективите пред българската икономика. Леонидас Котсафтис, 
директор в отдел „Кредитен рейтинг” в „ИКАП Груп”, анализира 
кредитния процес и неговите фази. Боян Бончев, ръководител 
на отдел „Управление на риска” в „Банка Пиреос България”, пред-
стави перспективите пред банковия сектор.

В рамките на конференцията се проведоха две панелни дис-
кусии. По време на първия панел, координиран от изпълнител-
ния директор на „ИКАП Груп” Никитас Константелос, своите 
очаквания за управлението на кредитния риск представиха 
Бернар Нувиал, генерален директор на „Рено Нисан България”, 
Йоанис Поликандриотис, изпълнителен директор на „Еко Бъл-
гария”, Георгиос Русос, главен изпълнителен директор на 
„Интраком България”, и Андрю Слоун, управител на „Шнайдер 
Електрик” за България, БЮРМ, Косово и Албания. Втората 
панелна дискусия за управлението на вземанията като средство 
за управление на риска беше координирана от Василис Гадзоя-
нис, директор за Източна Европа в „ИКАП Груп”, и представи 
гледните точки на Василис Далмирас, управител на EXODUS, 
Йън Главър, главен риск директор в „УниКредит Кънсюмър Фай-
ненсинг,” Владо Луканов, директор управление на риска в „Обе-
динена българска банка”, и Николаос Параскевопулос, главен 
финансов директор в „Космо България Мобайл”. 

Генерален спонсор на събитието беше „Банка Пиреос Бълга-
рия”. Спонсори бяха също DHL, EXODUS и „Импера дизайн”. Кон-
ференцията се проведе с подкрепата на „Дружба стъкларски 
заводи”, „HERTZ Аутотехника”.  

Първа годишна конференция 
в България за управление на 
кредитния риск H Πρώτη Ετήσια Διάσκεψη στη Βουλγαρία 

για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 
στο ξενοδοχείο Sheraton με τη συμμετοχή 250 
ανώτερων διευθυντικών στελεχών βουλγαρικών 

και διεθνών εταιρειών.
Διοργανωτής της διάσκεψης ήταν η ICAP Bulgaria, μέλος του 

ICAP Group, της μεγαλύτερης ομάδας επιχειρηματικών υπηρεσιών 
πληροφοριών και συμβουλευτικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
η βασική δραστηριότητα της οποίας είναι η αξιολόγηση του 
πιστωτικού κινδύνου. Οι δύο γνωστές εταιρίες πιστοληπτικής αξι-
ολόγησης Fitch και Moody’s παρουσιάστηκαν αντίστοιχα από τον 
Ρίτσαρντ Χάνταρ, διευθύνων σύμβουλο για την Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή, την Αφρική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, και τον 
Πετρ Βινς, διευθύνων σύμβουλο για την Κεντρική Ευρώπη. Οι 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις των εταιρειών στις αναδυόμενες αγο-
ρές παρέμειναν σταθερές, ενώ μειώθηκαν οι αξιολογήσεις ένος 
πολύ μικρού ποσοστού εταιρειών, δήλωσε ο κ. Χάνταρ. Σύμφωνα 
με τον κ. Βινς, η πίεση προς τις αξιολογήσεις εταιρειών εξαφανίζε-
ται σταδιακά και η τάση είναι σταθεροποιητική. Οι κακές απαιτή-
σεις στη Βουλγαρία αναμένεται να μειωθούν σημαντικά, συμπλή-
ρωσε ο κ. Βινς. Ο κ. Κάμεν Κόλεφ, αντιπρόεδρος του Βουλγαρικού 
Συνδέσμου Βιομηχανιών, παρουσίασε τις προοπτικές της βουλγα-
ρικής οικονομίας. Ο κ. Λεωνίδας Κοτσαύτης, διευθυντής διεύθυν-
σης Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων της ICAP Group, ανέλυσε τη 
διαδικασία πίστωσης και τις φάσεις της. Ο κ. Μπογιάν Μπόντσεφ, 
επικεφαλής του τομέα Διαχείρισης Κινδύνων στην Τράπεζα Πει-
ραιώς.

Στα πλαίσια της διάσκεψης διοργανώθηκαν και δύο συζητή-
σεις πάνελ. Κατά το πρώτο πάνελ, με συντονιστή τον γενικό διευ-
θυντή της ICAP Group Νικήτα Κωνσταντέλο, τις προσδοκίες τους 
για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου παρουσίασαν οι κ. κ. 
Μπερνάρ Νουβιάλ, διευθύνων σύμβουλος της Renault Nissan 
Bulgaria, Ιωάννης Πολυκανδριώτης, εκτελεστικός διευθυντής της 
EKO Bulgaria, Γιώργος Ρούσσος, διευθύνων σύμβουλος της 
Intracom Bulgaria και Άντριου Σλόουν, διευθυντής της Schneider 
Electric για Βουλγαρία, πΓΔΜ, Κοσσυφοπέδιο και Αλβανία. Η δεύ-
τερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα τη διαχείριση απαι-
τήσεων ως μέσο διαχείρισης των κινδύνων, συντονίστηκε από τον 
κ. Βασίλη Γκατζογιάννη, περιφερειακό διευθυντή της ICAP Group 
για την Ανατολική Ευρώπη.  Ο κ. Γκατζογιάννης παρουσίασε τις 
απόψεις των εμπειρογνωμόνων στον τομέα του πιστωτικού κινδύ-
νου – του Βασίλη Δαλμήρα, διευθυντή της Exodus, του Ιαν Γκλα-
βάρ, διευθυντή διεύθυνσης Κινδύνου της UniCredit Consumer 
Financing, του Βλάντο Λουκάνοφ, διευθυντή Διαχείρισης Κινδύ-
νου της United Bulgarian Bank και του Νικόλαου Παρασκευόπου-
λου, γενικού οικονομικού διευθυντή της Cosmo Bulgaria Mobile.

Γενικός χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς. 
Χορηγοί ήταν η DHL, η Exodus και η Imperia Design. Η διάσκεψη 
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του εργοστασίου 
γυαλιού «Druzhba» και της «HERTZ Autotehnika».  

Πρώτη Ετήσια 
διάσκεψη στη 

βουλγαρία για τη 
διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου
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даНИеЛа ПетРоВа

От 1 януари в Гърция влезе в сила ново адми-
нистративно деление, което ще донесе на 
местната власт повече правомощия и цели да 
направи работата й по-ефективна и по-про-
зрачна. Правителството на министър-пред-

Реформата 
„каликратис” 
приближава 
властта до хората

Как беше досега 
До края на 2010 г. в сила беше административното 

деленение, въведено със закона „Каподистрияс” през 1997 
г., който е критикуван още от самото му приемане. Години 
наред са обсъждани варианти за промени под названието 
„Каподистрияс ІІ”. Идването на власт на социалистическото 
правителство на ПАСОК през октомври 2009 г. и финан-
совите проблеми довеждат до неотложна необходимост от 
промяна, защото проблемите с неефективността на публич-
ната администрация стават още по-сериозни и видими.

νΤανιΕλα πΕΤροΒα 

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ μια 
νέα διοικητική διαίρεση, η οποία δίνει στην τοπική αυτοδιοί-
κηση περισσότερες αρμοδιότητες και στοχεύει στην πιο αποτε-
λεσματική και πιο διαφανή λειτουργία της. Η κυβέρνηση του 
πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου πρότεινε μια ριζική ανα-
διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία στοχεύει στον 
περιορισμό χιλιάδων περιττών διοικητικών θέσεων εργασίας, 
στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην εξοικονόμηση τουλά-
χιστον 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο. 

Η νέα διοικητική διαίρεση είναι γνωστή και ως Πρόγραμμα 
«Καλλικράτης» που πήρε το όνομά του από τον Καλλικράτη, τον 
έναν από τους δύο αρχιτέκτονες του Παρθενώνα της Ακρόπο-
λης των Αθηνών. Ο υπουργός Εσωτερικών και πρώην δήμαρχος 
της Πάρου Γιάννης Ραγκούσης είναι ο εισηγητής του προγράμ-
ματος.

Σύμφωνα με τον κ. Ραγκούση, η νέα διοικητική διαίρεση 
αποτελεί έναν εντελώς νέο τρόπο διαχείρισης που στοχεύει 
στην θέσπιση νέων αξιών στο διοικητικό σύστημα της χώρας.

Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Μάιο 
του 2010 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
στις 7 Ιουνίου 2010. Προβλέπει σημαντική μείωση του αριθμού 
των διοικητικών μονάδων σε όλη τη χώρα. 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 στην Ελλάδα υπήρχαν 13 
αυτόνομες περιφέρειες, 54 νομοί, 910 δήμοι και 124 κοινότητες 
, καθώς και τρεις υπερνομοί, που αποτελούσαν ένωση μερικών 
νομών.

Σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση η χώρα διαιρείται σε 
επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, 13 περιφέρειες και 325 
δήμους, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό προσομοιάζουν στις παλιές 
βουλγαρικές επαρχίες. Αυτή η μείωση του αριθμού των δήμων 

Το Πρόγραμμα 
«Καλλικράτης» 

φέρνει την 
εξουσία πιο κοντά 

στον πολίτη
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адмИНИСтРацИя атИка
Периферия Главен град Периферни единици Деми

Атика
3 808 кв. км
3 761 810 души

Атина

Северна Атина Агия Параскеви, Врилисия, Ираклио, Кифисия, Ликовриси-Певки, Маруси, Метаморфоси, Неа Йония, 
Папагу-Холаргос, Пендели, Филотеи-Психико, Халандри

Западна Атина Агия Варвара, Агии Анаргири-Каматеро, Егалео, Илио, Перистери, Петруполи, Хайдари
Централна Атина Атина, Виронас, Дафни-Имитос, Галаци, Зографу, Илиуполи, Кесариани, Филаделфия-Халкидона
Южна Атина Агиос Димитриос, Алимос, Глифада, Алинико-Аргируполи, Калитеа, Мосхато-Таврос, Неа Смирни, 

Палео Фалиро
Източна Атика Ахарнес, Вари-Вула-Вулямени, Дионисос, Кропия, Лавреотики, Маратон, Маркопуло Месогеяс, 

Пеания, Палини, Рафина-Пикерми, Сароникос, Спата-Артемида, Оропос
Западна Атика Аспропиргос, Елевзина, Мандра-Идилия, Мегара, Фили
Пирея Керацини-Драпецона, Коридалос, Никеа-Агиос Йоанис Рендис, Пирея, Перама 
Острови Ангистри, Егина, Китира, Порос, Саламин, Спецес, Тризина, Хидра

адмИНИСтРацИя македоНИя-тРакИя
Периферия Главен град Периферни единици Деми
Източна 
Македония 
и Тракия
14 157 кв. км
611 067 души

Комотини Драма Доксато, Драма, Неврокопи, Паранести, Просоцани
Еврос Александруполи, Дидимотихо, Орестиада, Самотраки, Суфли
Кавала Кавала, Нестос, Пангео
Ксанти Абдера, Ксанти, Мики, Топирос
Родопи Ариана, Комотини, Марония-Шапчи, Ясмос
Тасос Тасос

Централна 
Македония
18 811 кв. км
1 874 214 души

Солун Иматия Алексдандрия, Верия, Науса
Килкис Килкис, Пеония
Пела Алмопия, Едеса, Пела, Скидра
Пиерия Дион-Олимп, Катерини, Пидна-Колиндрос
Солун Амбелокипи-Менемени, Волви, Делта, Каламария, Корделио-Евосимос, Лангадас, Неаполи-Сикиес, 

Ореокастро, Павлос Мелас, Пилеа-Хортиатис, Солун, Термайкос, Терми, Халкидона
Серес Амфиполи, Висалтия, Емануил Папас, Ираклия, Неа Зихни, Серес, Синтики
Халкидики Аристотел, Касандра, Неа Пропонтида, Полигирос, Ситония

адмИНИСтРацИя еПИР - ЗаПадНа македоНИя
Периферия Главен град Периферни единици Деми
Епир
9 203 кв. км
353 820 души

Янина Арта Арта, Георгиос Караискакис, Николаос Скуфас, Централна Дзумерка
Превеза Зирос, Парга, Превеза
Теспротия Игуменица, Сули, Филятес
Янина Додони, Загори, Зица, Коница, Мецово, Погони, Северна Дзумерка, Янина

Западна 
Македония
9 451 кв. км
301 522 души

Козани Гревена Гревена, Дескати
Козани Войо, Еордея, Козани, Сервия-Велвендо
Кастория Кастория, Несторио, Орестида
Флорина Аминдео, Преспес, Флорина

адмИНИСтРацИя теСаЛИя-цеНтРаЛНа ГъРцИя
Периферия Главен град Периферни единици Деми
Тесалия
14 037 кв. км
753 888 души

Лариса Кардица Аргитеа, Кардица, Музаки, Паламас, Софадес, Язовир Пластирас
Лариса Агия, Еласона, Килелер, Лариса, Темпа, Тирнавос, Фарсала
Магнезия Алмирос, Волос, Загора-Муреси, Южен Пелион, Ригас Фереос
Споради Алонисос, Скиатос, Скопелос
Трикала Каламбака, Пили, Трикала, Фаркадона

седателя Георгиос Папандреу залага на радикално пре-
устройство на местната власт, което ще съкрати хиляди 
излишни административни работни места, ще намали 
бюрокрацията и ще спести поне 1,5 млрд евро на година.

Новата административна уредба е известна още като 
реформата „Каликратис” и е кръстена на единия от двамата 
архитекти на Партенона в Атина. Авторът й е министърът 
на вътрешните работи и бивш кмет на Парос Янис Рагусис. 
По думите му новата уредба представлява съвсем нов 
начин на управление, който има за цел да въведе нови 
ценности в административната система на страната.

Реформата „Каликратис” официално бе приета от пар-
ламента в Гърция на 7 юни миналата година. Тя предста-
влява сериозно намаляване на броя административни 
единици в цялата страна. 

Преди 1 януари в Гърция имаше 13 автономни перифе-
рии (области), 54 номи (окръзи), 910 деми (общини) и 124 
кинотити – общини с по-малка административна автоно-
мия, както и три супернома - обединения от няколко 
нома.

Според новото административно деление на мястото 
на старата сложна система има седем децентрализирани 
административни власти, 13 периферии (области) и 325 
нови oкрупнени деми, които отговарят в общи линии на 

και η ουσιαστική κατάργηση των νομών αναμένεται να φέρει 
κατά 60% μείωση των δαπανών προσωπικού. 

Οι 13 περιφέρειες και οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενοι, ενώ 
επικεφαλής των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι ο γενικός 
γραμματέας, ο οποίος θα διορίζεται από την κυβέρνηση. Το Άγιο 
Όρος παραμένει αυτόνομη και αυτοδιοίκητη μονάδα – καθε-
στώς που δεν υπόκειται σε αλλαγές.

Οι πρώην 31 δήμοι των Κυκλάδων μειώθηκαν σε 19, ενώ ορι-
σμένοι έχουν συγχωνευθεί. Από την αρχή του τρέχοντος έτους 
κάθε νησί αποτελεί και ξεχωριστό δήμο. Η μόνη εξαίρεση είναι ο 

Πώς ήταν μέχρι τώρα 
 
Μέχρι το τέλος του 2010 σε ισχύ ήταν η διοικητική 

διαίρεση σύμφωνα με τον νόμο Καποδίστρια από το 1997, ο 
οποίος είχε επικριθεί από την έγκρισή του ακόμη. Επί χρόνια 
συζητήθηκαν εναλλακτικές δυνατότητες για αλλαγές στο νόμο 
υπό το όνομα «Καποδίστριας II». Η ανάληψη της εξουσίας 
από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 
του 2009 και τα οικονομικά προβλήματα οδήγησαν στην 
επείγουσα ανάγκη αλλαγών, επειδή τα προβλήματα με την 
αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης γίνονταν όλο 
και πιο σοβαρά και ορατά.
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Централна 
Гърция
15 549 кв. км
605 329 души

Ламия Беотия Алиартос, Дистомо-Арахова-Антикира, Ливадия, Орхоменос, Танагра, Тива
Евбея Дирфис-Месапия, Еретрия, Истиеа-Едипсос, Каристос, Кими-Аливери, Мантуди-Агия Ана, Скирос, 

Халкида
Евритания Аграфа, Карпениси
Фокида Делфи, Дорида
Фтиотида Амфиклия-Елатия, Домокос, Ламия, Локри, Макракоми, Молос-Агиос Константинос, Стилида

адмИНИСтРацИя ПеЛоПоНеС-ЗаПадНа ГъРцИя-ЙоНИЙСкИ оСтРоВИ
Периферия Главен град Периферни единици Деми
Пелопонес
15 490 кв. км
638 942 души

Триполи Арголида Аргос-Микена, Епидавър, Ермионида, Навплио
Аркадия Гортиния, Мегалополи, Северна Кинурия, Триполи, Южна Кинурия
Коринтия Вело-Воха, Ксилокастро-Евростини, Коринт, Лутраки-Агии Теодори, Немеа, Сикиона
Лакония Евротас, Елафонисос, Източен Мани, Монемвасия, Спарта
Месения Западен Мани, Ихалия, Каламата, Месена, Пилос-Несторас, Трифилия

Западна Гърция
11 350 кв. км
740 506 души

Патра Етолоакарнания Агринио, Актио-Воница, Амфилохия, Термо, Месолонги, Ксиромеру, Навпактия
Ахая Еримантос, Еялия, Западна Ахая, Калаврита, Патрас
Илия Андравида-Килини, Андрицена-Крестена, Археа Олимпия, Захаро, Илида, Пиния, Пиргос

Йонийски 
острови
2 307 кв. км
212 984 души

Корфу Закинтос Закинтос
Корфу Корфу, Пакси
Кефалония Кефалония
Итака Итака
Левкада Левкада, Меганиси

адмИНИСтРацИя еГеЙ
Периферия Главен град Периферни единици Деми
Северен Егей
3 836 кв. км
206 121 души

Митилини Икария Икария, Фурни
Лесбос Лесбос
Лемнос Агиос Евстратиос, Лемнос
Самос Самос
Хиос Инусес, Хиос, Псара

Южен Егей
5 286 кв. км
302 686 души

Ермуполи Андрос Андрос
Санторини Анафи, Санторини, Йос, Сикинос-Фолегандрос
Калимнос Агатониси, Астипалеа, Калимнос, Липси, Лерос, Патмос
Карпатос Карпатос, Касос
Кос Кос, Нисирос
Милос Кимолос, Милос, Серифос, Сифнос
Миконос Миконос
Наксос Аморгос, Наксос и Малките Циклади
Парос Антипарос, Парос
Родос Мегисти, Родос, Сими, Тилос, Халки
Сирос Кеа, Китинос, Сирос-Ермуполи
Тинос Тинос

адмИНИСтРацИя кРИт
Периферия Главен град Периферни единици Деми
Крит
8 336 кв. км
601 131 души

Ираклио Ираклио Арханес-Астерусия, Вианос, Гортина, Ираклио, Малевизио, Миноас Педиада, Фестос, Херсонисос
Ласити Агиос Николаос, Йерапетра, Оропедио Ласитиу, Сития
Ретимно Агиос Василиос, Амари-Аногия, Милопотамос, Ретимно
Ханя Апокоронас, Гавдос, Канданос-Селино, Кисамос, Платанияс, Сфакия, Ханя

старите български околии. Това съкращаване на броя на 
демите и на практика ликвидиране на номите ще доведе 
до 60% намаляване на разходите за персонал.

Тринайсетте периферии и демите вече са напълно 
самостоятелни в управлението си, а децентрализираните 
администрации ще бъдат управлявани от генерален 
секретар, назначен от правителството. Света гора и зана-
пред остава автономна самоуправляема единица - статут, 
който не подлежи на промяна.

Предишните 31 деми на Цикладските острови бяха све-
дени до 19, като някои от старите се сляха. От началото на 
тази година на всеки остров има един дем. Единственото 
изключение от това правило е дем Наксос, където влизат 
предишните деми Наксос и Дрималия, както и островите 
от малките Циклади. Островите Парос, Антипарос и Амор-
гос вече са отделни деми.

Именно демите вече ще имат най-голяма власт в мест-
ното самоуправление. Според Панайотис Ригас, парла-
ментарен представител от партия ПАСОК, избран от жите-
лите на Цикладите, близо 70% от властта на бившите номи 
се прехвърля на 325-е нови деми. Причината за това реше-
ние е, че то позволява процесът на вземане на решения да 
се доближи максимално до онези, които те касаят. В тази 
връзка премиерът Георгиос Папандреу обясни, че жите-

Δήμος Νάξου, ο οποίος αποτελείται από τους πρώην Δήμους 
Νάξου και Δρυμαλίας και τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Τα 
νησιά Πάρος, Αντίπαρος και Αμοργός είναι ήδη χωριστοί δήμοι.

Η νέα διαίρεση 
Από την 1η Ιανουαρίου η Ελλάδα έχει τρεις βαθμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Οι δήμοι συγκροτούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Οι νέοι δήμοι είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης των παλαιών 
δήμων. Διοικούνται από δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο που 
εκλέγονται κάθε 5 έτη με καθολική ψηφοφορία ανάμεσα στους 
πολίτες. Κάθε δήμος χωρίζεται επίσης σε διαμερίσματα με την 
επίσημη ονομασία «δημοτικές ενότητες» και αυτές με τη σειρά 
τους σε «κοινότητες». Οι τελευταίες διαθέτουν δικά τους συμ-
βούλια, ο ρόλος αυτών όμως είναι συμβουλευτικός και δεν μπο-
ρούν να λάβουν αποφάσεις. 

Το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν οι 13 
υφιστάμενες περιφέρειες. Διοικούνται από περιφερειάρχη και 
περιφερειακό συμβούλιο που εκλέγονται κάθε 5 έτη με καθο-
λική ψηφοφορία ανάμεσα στους πολίτες. Κάθε περιφέρεια διαι-
ρείται σε «περιφερειακές ενότητες», οι οποίες συνήθως συμπί-
πτουν με τους πρώην νομούς, με εξαίρεση τα νησιά. Κάθε 
περιφερειακή ενότητα, η οποία δεν αποτελεί βαθμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης, διαθέτει δικό της αντιπεριφερειάρχη που προ-
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лите на островите знаят най-добре какви са проблемите 
им. Допълнителните отговорности, които местните власти 
на островите ще получат, ще дадат възможност на жите-
лите да получават на място услугите, от които се нуждаят, 
каза също премиерът.

Министър Рагусис обясни на представители на мест-
ната власт през лятото, че водещ принцип в реформата е 
да снабди местната администрация с модерни и ефек-
тивни лостове да се справи със своите проблеми. Тогава 
той обърна внимание и на факта, че реформата „Каликра-
тис” представлява най-голямото прехвърляне на власт от 
центъра към периферията, което се е случвало някога в 
историята на страната.

По-силните деми поемат повечето задължения, които 
досега се падаха на номите, като например строеж на учи-
лища и проверка на хигиената в ресторанти, хотели и др. 
Това слага край на припокриването на отговорности от 

Новото устройство 
От 1 януари местното самоуправление в Гърция е на три 

нива. Първото ниво – най-ниското – се състои от демите. 
Новите деми са резултат от слети стари. Управляват ги 
демарх (кмет) и демов съвет, които се избират от гражданите 
на всеки пет години. Демите от своя страна се разделят на 
демови секции. Te имат свои собствени съвети, които обаче 
имат единствено съвещателен глас в демовия съвет.

Второто ниво се състои от съществуващите досега 13 
периферии (области), ръководени от перифериарх (облас-
тен управител). Те се избират от гражданите на всеки пет 
години. Всяка периферия се разделя на периферни единици, 
които (с изключение на островите) съвпадат с досегашните 
номи. Но тези периферни единици се управляват от замест-
ник-областни управители, които са от същата партия или 
коалиция, от която е избран областният управител, и не са 
ниво на местното самоуправление.

Третото ниво се състои от нови децентрализирани 
администрации, които включват в себе си две или три 
области (с изключение на Атика и Крит). Те са управлявани 
от генерални секретари, назначени от правителството и 
подпомагани от консултативни съвети, съставени от пери-
фериарсите и представителите на демите. 

έρχεται από το κόμμα ή το συνδυασμό του περιφερειάρχη.
Δύο ή περισσότερες περιφέρειες (εκτός Αττικής και Κρήτης) 

συγκροτούν τον τρίτο βαθμό, την αποκεντρωμένη διοίκηση. 
Αυτή διοικείται από γενικό γραμματέα, ο οποίος διορίζεται από 
την κυβέρνηση και υποστηρίζεται από συμβουλευτικό συμβού-
λιο, στο οποίο συμμετέχουν οι οικείοι περιφερειάρχες και εκπρό-
σωποι των τοπικών ενώσεων δήμων.

Οι δήμοι θα έχουν πλέον τις μεγαλύτερες αρμοδιότητες στην 
τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Ρήγα, βου-
λευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ, περίπου το 70% της εξουσίας των 
πρώην νομών μεταβιβάζεται στους 325 νέους δήμους έτσι ώστε 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο 
κοντά σε αυτούς που αφορά. 

Σύμφωνα με τα λόγια του πρωθυπουργού Γιώργου Παπαν-
δρέου οι νησιώτες ξέρουν καλύτερα ποια είναι τα προβλήματά 
τους. Οι πρόσθετες αρμοδιότητες των τοπικών νησιωτικών 
αρχών τους δίνουν την ευκαιρία να λαμβάνουν επί τόπου τις 
απαραίτητες υπηρεσίες. 

Το περασμένο καλοκαίρι ο Γιάννης Ραγκούσης εξήγησε 
στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών ότι η κατευθυντήρια 
αρχή της μεταρρύθμισης είναι να εξοπλίσει τις τοπικές αρχές με 
τα σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία για αντιμετώπιση 
προβλημάτων. Ο υπουργός επέστησε την προσοχή στο γεγονός 
ότι το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» αποτελεί τη μεγαλύτερη για 
την Ελλάδα μεταβίβαση εξουσιών από το κέντρο στην περιφέ-
ρεια.

Οι ισχυρότεροι δήμοι αναλαμβάνουν τις περισσότερες υπο-
χρεώσεις, οι οποίες έως τώρα ανήκαν στους νομούς, όπως την 
ανέγερση σχολείων και τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων 
στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και άλλα. Αυτό βάζει τέλος στην 
επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των δήμων και των νομών, η 
οποία αποτέλεσε σοβαρή αδυναμία για την επίλυση προβλημά-
των, κυρίως στα νησιά. 

Οι δήμοι κατέχουν και εντελώς νέες αρμοδιότητες μεταξύ 
των οποίων η χορήγηση άδειων στους αγρότες, τους αλιείς και 
τους εκπροσώπους άλλων επαγγελματικών ομάδων. Θα επο-
πτεύουν τη λειτουργία των μονάδων υγείας και τις υπηρεσίες 
μεταφορών. Οι νέες τοπικές αρχές είναι επιφορτισμένες και με 
το άνοιγμα νέων κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών όπου θα επε-
ξεργάζονται τα αιτήματα των κατοίκων και θα χορηγούνται τα 
αναγκαία έγγραφα. Οι δήμοι έχουν επίσης την υποχρέωση να 

φροντίζουν τους ηλικιωμένους και τους 
ανάπηρους στα σπίτια τους.

Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» προ-
βλέπει επίσης τη σύσταση πολλών επι-
τροπών για συνεργασία με τους δήμους. 
Συμπαραστάτες του δημότη και της επι-
χείρησης θα διευκολύνουν το έργο των 
δήμων και θα ασχολούνται με τα παρά-
πονα ιδιωτών ή νομικών προσώπων έτσι 
ώστε να βρουν αμοιβαία επωφελείς 
λύσεις. 

Επιτροπές ποιότητας ζωής θα είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή πολεοδομι-
κού σχεδίου που δεν βλάπτει το περιβάλ-
λον. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια με τη 
σειρά τους θα λειτουργήσουν ως δίαυλος 
επικοινωνίας μεταξύ των δημάρχων και 
των πολιτών. Τα συμβούλια ένταξης 
μεταναστών θα εποπτεύουν την ομαλή 
ένταξη των αλλοδαπών στην τοπική κοι-
νωνία. 

снимка: Wikimedia Commons
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страна на демите и номите, което 
представляваше сериозна сла-
бост в решаването на редица 
проблеми, особено на остро-
вите.

Демите получават също и 
съвсем нови отговорности, като 
вече те ще издават лицензи на 
фермерите, рибарите и други 
професионални групи. Отново 
те ще следят и функционирането 
на здравните заведения и транс-
портните услуги. Новите местни 
власти са натоварени също и с 
изграждането на редица нови 
центрове за обслужване на 
гражданите, които ще обработ-
ват заявки на жителите и ще ги 
снабдяват с необходимите доку-
менти. Демите вече имат грижата 
и да предоставят на възрастни 
хора и инвалиди помощ по домо-
вете.

Реформата „Каликратис” 
предвижда също създаването на 
редица комисии, които да рабо-
тят съвместно с демите. За граж-
даните и фирмите ще бъдат назначени омбудсмани, чиято 
роля ще е да се занимават с оплаквания на частни и юри-
дически лица, като по този начин облекчат работата на 
демите и намерят взаимно изгодни решения за двете 
страни, без да се стига до съд.

Друг тип комисии, отговорни за качеството на живот, 
ще имат мисията да осигурят градско планиране, което не 
вреди на околната среда. Консултативни съвети пък ще 
играят ролята на канал за комуникация между кметовете и 
гражданите на демите. Не на последно място, комисии по 
интегриране на имигрантите ще контролират плавното 
интергиране на чужденците в местните общности.

Прозрачност на разходите
Паралелно с въвеждането на реформата правителството 
започва да упражнява много строг контрол върху разхо-
дите на средства, отпуснати на демите от централния 
бюджет. Годишно местните власти получават около 6 млрд 
евро от централния бюджет, което представлява около 8% 
от всички държавни разходи. Трансферите от държавния 
бюджет осигуряват на демите 60% от всички средства, с 
които разполагат. По тази причина правителството ще 
следи за прозрачното изразходване на тези средства. 
„Всички децентрализирани администрации, периферии и 
деми, както и местните предприятия, които са тяхна соб-
ственост, няма да могат да похарчат и едно евро без наше 
одобрение”, каза по този повод Рагусис.

Част от оптимизирането на разходите е и планът от 
близо 6 000 предприятия, собственост на местните вла-
сти, да останат 1 500. Това обаче ще стане постепенно, 
като се съкращават само работни места, които са ненужни 
и натоварват бюджета излишно. „Това означава, че около 
25 000 управленски позиции – основно добре платени 
политически назначения – ще бъдат премахнати”, комен-
тира Рагусис.

οι εκλογές 
Αν και το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» θα επηρεάσει τις επό-

μενες εκλογές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι 
προβλεπόμενες διοικητικές αλλαγές δεν θα γίνουν αισθητές 
αμέσως. Σύμφωνα με τον κ. Ραγκούση θα χρειαστούν αρκετά 
χρόνια για να τεθούν σε ισχύ όλες οι πτυχές της μεταρρύθμισης. 
Σύμφωνα με το νέο εκλογικό σύστημα το πρώτο κόμμα πρέπει 
να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% των ψήφων στον 
πρώτο γύρο των εκλογών και όχι το 42% όπως ήταν μέχρι τώρα. 
Από το 2014 οι τοπικές εκλογές θα διεξάγονται παράλληλα με τις 
ευρωεκλογές και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα είναι με θητεία 
πέντε ετών αντί των σημερινών τεσσάρων. 

Η διαφάνεια των εξόδων
Μαζί με την υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης η κυβέρ-
νηση αρχίζει να τηρεί πολύ αυστηρό έλεγχο των δαπανών όταν 
γίνεται λόγος για χρήματα που χορηγήθηκαν στους δήμους από 
τον κεντρικό προϋπολογισμό. Κάθε χρόνο οι τοπικές αρχές λαμ-
βάνουν περίπου 6 δισ. ευρώ από τον κεντρικό προϋπολογισμό 
που αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% των συνολικών δημοσίων 
δαπανών. 

Το 60% του συνόλου των κονδυλίων που διαθέτουν οι δήμοι 
χορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για το λόγο αυτό 
η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την διαφάνεια στη χρήση των εν 
λόγω κονδυλίων. «Όλες οι αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρε-
σίες, περιφέρειες και δήμοι, καθώς και οι δημοτικές επιχειρήσεις 
δεν θα μπορούν να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ χωρίς την έγκρισή 
μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ραγκούσης.

Με στόχο τη βελτιστοποίηση των δαπανών, από τις σχεδόν 
6000 δημοτικές επιχειρήσεις θα μείνουν μόνο 1500. Αυτό θα 
γίνει σταδιακά, θα περικοπούν μόνο θέσεις εργασίας που είναι 
περιττές και επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τον προϋπολογισμό. 
«Αυτό σημαίνει ότι θα καταργηθούν περίπου 25 000 διευθυντι-
κές θέσεις, ως επί το πλείστον καλά αμειβόμενοι πολιτικοί διορι-
σμοί», διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών. 

Снимка: Надежда Чипева
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Много е важно да се има предвид, че на практика никой 
няма да бъде уволнен. Намаляването на броя на служите-
лите в местната администрация и в предприятията, соб-
ственост на демите, ще стане, като се назначават по-малко 
хора, отколкото се пенсионират. На петима пенсионирани 
служители ще се назначава един нов, обясни Рагусис. 
Отделно ще се намали броят на работниците, но отново 
без уволнения. Това ще стане, като не се подновяват 
срочни договори след тяхното изтичане.

Част от представителите на местната власт и служители 
в демовите фирми се притесняват, че реформата може да 
доведе до известен хаос. Правителството обаче е катего-
рично, че неясноти в работата по новото административно 
устройство ще има само в началото, докато нещата се ута-
ложат. 

„В преходния период ще има трудности. Ще има и заба-
вяне на плана на места, но ще се справяме, като възникнат, 
и няма да се откажем”, каза по този повод Рагусис. 

Премиерът Папандреу каза през декември, 
че реформата „Каликратис” е от изключи-
телно значение за местното самоупра-
вление и ще доведе до фундаментални 
и много необходими реформи в 
административните структури на 
публичния сектор. Реформата 
„Каликратис” на практика обхваща 
всички сериозни промени, от 
които се нуждае административ-
ната система на страната и всички 
реформи, които са необходими на 
местните власти за едно ново 
начало, каза Папандреу. Той добави, 
че тази реформа е важна част от Про-
грамата за стабилност, развитие и 
реконструкция на правителството и 
успехът й е „цел с национално значение, 
която изисква принос от всички”. „Каликратис” 
е в основата на нашата политика, тя е част от реше-
нието и ще промени начина, по който се развива страната”, 
каза премиерът.

Описвайки промените като доста закъснели, преми-
ерът каза, че те ще позволят на Гърция да се отърве от сла-
вата на най-централизираната държава в Европейския 
съюз и радикално ще променят работата на самото прави-
телство. Папандреу подчерта, че промените са неотложни, 
за да се освободят човешки и финансови ресурси, които 
сега се пилеят, за да могат да се инвестират по-креативно. 
Премиерът каза също, че този процес е болезнен, но съще-
временно освобождаващ. Той добави, че обикновените 
граждани са изморени от инерцията и искат да видят сво-
ите избраници да се задействат, за да донесат промяна в 
начина им на живот. Реформата „Каликратис” въвежда 
проста, функционална и стабилна административна струк-
тура, а това неминуемо ще доведе до силни и ефективни 
деми, които сами администрират региони с важно значе-
ние. Когато местните власти поемат напълно новите си 
отговорности, правителството ще може да изпълни своята 
роля на изпълнителна власт в държавата, подчерта Папан-
дреу. Той заяви още, че новите местни власти ще са в със-
тояние да работят в режим на гарантирана прозрачност и 
отчетност. Това според него ще донесе социален мир и ще 
даде тласък на местното развитие.  

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι κανείς δεν θα απολυθεί. Η 
μείωση του αριθμού των εργαζομένων στην τοπική διοίκηση 
και στις επιχειρήσεις του δήμου θα γίνει με λιγότερους διορι-
σμούς από τις συνταξιοδοτήσεις. Οι διορισμοί θα πραγματοποι-
ηθούν ως εξής: «για κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις θα γίνεται και 
μία πρόσληψη», εξήγησε ο κ. Ραγκούσης. Ο αριθμός των εργα-
ζομένων θα μειωθεί επίσης χωρίς απολύσεις, με την μη ανανέ-
ωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μετά τη λήξη τους. 

Ορισμένοι εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης και υπάλλη-
λοι σε επιχειρήσεις του δήμου ανησυχούν ότι η μεταρρύθμιση 
μπορεί να οδηγήσει σε χάος. Η κυβέρνηση όμως είναι κατηγο-
ρηματική ότι ασάφειες στην εφαρμογή της νέας διοικητικής 
διαίρεσης αναμένονται μόνο στην αρχή. 

«Κατά τη μεταβατική περίοδο θα υπάρξουν δυσκολίες. Θα 
υπάρξει και καθυστέρηση του προγράμματος κατά τόπους, 
αλλά θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες έγκαιρα και δεν θα 
παραιτηθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός. 

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Παπανδρέου 
δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι το Πρόγραμμα «Καλλι-

κράτης» είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και θα οδηγήσει σε θεμελιώ-

δεις και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στις 
διοικητικές δομές του δημόσιου τομέα. 

Η διοικητική μεταρρύθμιση καλύπτει 
ουσιαστικά όλες τις σημαντικές αλλα-
γές που χρειάζεται το διοικητικό 
σύστημα της χώρας και όλες τις απαι-
τούμενες μεταρρυθμίσεις για μια νέα 
αρχή», είπε ο κ. Παπανδρέου. Πρό-
σθεσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή απο-
τελεί ένα σημαντικό μέρος του Προ-

γράμματος σταθερότητας, ανάπτυξης 
και ανασυγκρότησης της κυβέρνησης 

και η επιτυχία της είναι «στόχος εθνικής 
σημασίας που απαιτεί συνεισφορές από 

όλους». 
«Ο Καλλικράτης είναι στον πυρήνα της πολιτι-

κής μας, αποτελεί μέρος της λύσης και θα αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η χώρα» υπογράμμισε ο πρω-
θυπουργός.

Οι αλλαγές, αν και πολύ καθυστερημένες, θα βοηθήσουν την 
Ελλάδα να ξεφύγει από τη φήμη της πιο συγκεντρωτικής χώρας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λει-
τουργίας της ίδιας της κυβέρνησης, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες για 
την απελευθέρωση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που 
τώρα σπαταλιούνται, προκειμένου να επενδυθούν πιο αποτελε-
σματικά. Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η διαδικασία αυτή 
είναι επώδυνη, αλλά συγχρόνως απελευθερωτική. Πρόσθεσε 
ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από την αδράνεια και θέλουν να 
δουν τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους να δουλεύουν για 
να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Το Σχέδιο «Καλλικράτης» 
εισάγει μια απλή, λειτουργική και σταθερή διοικητική δομή και 
αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε ισχυρούς και αποτελεσματι-
κούς δήμους που διοικούν σημαντικές περιοχές.

Όταν οι τοπικές αρχές αναλάβουν πλήρως τις νέες αρμοδιό-
τητές τους η κυβέρνηση θα μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο του 
εκτελεστικού οργάνου που έχει, είπε ο κ. Παπανδρέου. Οι νέες 
τοπικές αρχές θα λειτουργούν σε συνθήκες εγγυημένης διαφά-
νειας και λογοδοσίας, φέρνοντας κοινωνική ειρήνη και ενισχύο-
ντας την τοπική ανάπτυξη, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Παπανδρέου.  
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Оптимизъм и надежда – така накратко могат да 
бъдат обобщени прогнозите на анализаторите 
за развитието на българската икономика през 
2011 г. Веднага обаче трябва да бъде направено 
уточнението, че очакванията на икономистите 

са оптимистични дотолкова, доколкото те предполагат, че 
рецесията ще бъде изместена от ръст на брутния вътре-
шен продукт (БВП). Според анализаторите обаче за пълно 
разгръщане на потенциала за растеж на българската ико-
номика, каквото помним от преди началото на кризата, все 
още е рано да се говори.

Според официалните прогнози на българското прави-
телство, заложени в закона за бюджета за тази година, ико-
номическият ръст на страната ще достигне 3,6% през 2011 г. 
след скромното отлепване от дъното с 0,7%, което се очаква 
за 2010 г.

По думите на финансовия министър Симеон Дянков 
2011 г. ще е по-добра за икономиката, като ръстът на БВП ще 
се основава главно върху големия износ и през следващите 
години.

Инвестициите в инфраструктура и енергийна ефектив-
ност ще бъдат основен стимул за развитието на бизнеса и 
икономиката през следващите години и затова те са прио-
ритет на правителството, казва още Дянков. 

Повечето икономически експерти обаче са по-консер-
вативни в прогнозите си както за 2010 г., така и за 2011 г.

Така например, според последните прогнози на Евро-

Българската икономика:
Предпазливо напред

νΤΕΣιΣλαΒα νΤιμιΤροΒα

Αισιοδοξία και ελπίδα – έτσι μπορούν να 
συνοψιστούν οι προβλέψεις των αναλυτών για την 
ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας το 2011. 
Πρέπει να διευκρινιστεί όμως ότι οι προσδοκίες των 
οικονομολόγων είναι αισιόδοξες στο βαθμό που 

προϋποθέτουν ότι η ύφεση θα αντισταθμιστεί από την αύξηση 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ωστόσο, είναι 
ακόμη νωρίς να μιλάμε για πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού 
ανάπτυξης της βουλγαρικής οικονομίας στο βαθμό που ήταν 
πριν από την κρίση, τονίζουν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις της βουλγαρικής 
κυβέρνησης ενσωματωμένες στο νόμο για το προϋπολογισμό 
για το τρέχον έτος, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα φθάσει 
3,6% το 2011 μετά από σχετική βελτίωση ύψους 0,7% το 2010.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών κο Σιμεών Ντιάν-
κοφ, το 2011 θα είναι καλύτερο έτος για την οικονομία, διότι η 
αύξηση του ΑΕΠ θα βασίζεται κυρίως στις μεγαλύτερες εξαγω-
γές κατά τα επόμενα χρόνια. 

Τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις στις υποδομές και στην 

Η βουλγαρική  
οικονομία προχωρά με 

προσεκτικά βήματα
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пейската комисия, оповестени в края на ноември, България 
ще завърши 2010 г. с минимален спад на икономиката от 
0,1%, докато през 2011 г. може да се очаква ръст от не повече 
от 2,6%.

“МВФ гледа към българската 2011 г. с повече оптимизъм. 
Надяваме се възстановяването да се ускори. Прогнозата ни 
е за икономически ръст от 2 до 2,5 процента”, казва Катри-
она Пърфийлд, ръководител на мисията на Международния 
валутен фонд за България. Започваме да съзираме и при-
знаци, че инвестициите се съживяват, а това ще се отрази 
положително на потреблението, добавя тя. Освен това, спо-
ред Пърфийлд инфлацията ще остане ниска, което означава 
увеличение на цените с 3 до 3,5 процента.

Българската икономика категорично е в по-добро със-
тояние в сравнение с 2009 г. или с началото на 2010 г., комен-
тира Пърфийлд. Според нея растежът се завръща, а най-
голям принос за това възстановяване има голямата 
активност в износа.

“През последните шест месеца растежът в този сектор е 
най-голям. На базата на тези развития ние от МВФ предвиж-
даме, че растежът тази година ще е между 0 и 0,4 процента, 
макар че потреблението остава много слабо”, казва Пър-
фийлд.

Икономическите експерти от „УниКредит” обясняват, че 
третото тримесечие е донесло стабилно възвръщане на 
конкурентоспособността на 
промишлеността и възстано-
вяване на експорта.

Те обаче посочват, че 
данните за вътрешното тър-
сене не са така оптимистични. 
„Докато заетостта в експортно 
ориентираните сектори се 
подобрява, като по този начин 
вече около една трета от ико-
номиката е извън червената 
зона, то данните за секторите, 
ориентирани към вътрешното 
търсене, все още не са толкова 
обнадеждаващи”, се посочва в 
последния анализ на иконо-
миката на Централна и 
Източна Европа на „УниКре-
дит”.

Това означава, че възста-
новяването на износа само по 
себе си не е достатъчно, за да 
изтегли икономиката, а инди-
видуалното потребление се 
превръща в ахилесовата пета 
на българското възстановя-
ване, е заключението на ана-
лиза на „УниКредит”.

Прогнозите на банката са, 
че страната ще завърши 2010 
г. с 0,1% ръст, а в края на след-
ващата 2011 г. показателят ще 
е 2,8%. 

Перспективите за растеж 
пред българската икономика 
се подобряват в последните 
месеци и това ще изведе БВП на 

ενεργειακή αποδοτικότητα θα αποτελέσουν σημαντικό κίνη-
τρο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας, γι’ 
αυτό και αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης, εξηγεί ο 
κ. Ντιάνκοφ. 

Οι περισσότεροι οικονομικοί εμπειρογνώμονες, ωστόσο, 
είναι πιο συντηρητικοί στις προβλέψεις τους και για τα έτη 2010 
και 2011.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκαν στα τέλη 
Νοεμβρίου, η Βουλγαρία έπρεπε να κλείσει το 2010 με ελάχιστη 
οικονομική ύφεση της τάξης του 0,1%, ενώ το 2011 μπορεί να 
αναμένεται αύξηση που δεν θα υπερβαίνει το 2,6%. 

«Το ΔΝΤ εμφανίζεται αισιόδοξο για τη βουλγαρική οικονο-
μία το 2011. Ελπίζουμε σε επιτάχυνση της οικονομικής αποκα-
τάστασης. Η πρόβλεψη μας είναι για οικονομική ανάπτυξη 2 
έως 2,5%», δήλωσε η κα Κατριόνα Πάρφιλντ, επικεφαλής της 
αποστολής του ΔΝΤ στη Βουλγαρία. «Αρχίζουμε να βλέπουμε 
ενδείξεις ότι οι επενδύσεις αναβιώνονται, και αυτό θα επηρεά-
σει θετικά την κατανάλωση», τόνισε η κα Πάρφιλντ και πρό-
σθεσε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει χαμηλός που σημαίνει 
αύξηση των τιμών κατά 3 έως 3,5%. 

Η βουλγαρική οικονομία σίγουρα είναι σε καλύτερη κατά-
σταση από ό,τι το 2009 ή τις αρχές του 2010, ανέφερε το στέλε-
χος του ΔΝΤ. Κατά τη γνώμη της η οικονομική ανάπτυξη οφεί-
λεται κυρίως στη μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. 

«Κατά τους τελευταίους έξι 
μήνες, η μεγαλύτερη ανάπτυξη 
παρατηρήθηκε στον τομέα 
των εξαγωγών. Με βάση αυτές 
τις εξελίξεις εμείς από το ΔΝΤ 
προβλέπουμε ότι η ανάπτυξη 
το 2010 θα είναι μεταξύ 0 και 
0,4%, παρόλο που η κατανά-
λωση παραμένει πολύ χαμηλή», 
δήλωσε η κα Πάρφιλντ. 

Οι οικονομικοί σύμβουλοι 
της UniCredit εξηγούν ότι το 
τρίτο τρίμηνο έφερε σταθερή 
βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας της βιομηχανίας και ανά-
καμψη των εξαγωγών. 

Ωστόσο, αναφέρουν ότι τα 
στοιχεία για την εγχώρια 
ζήτηση δεν είναι τόσο αισιό-
δοξα. «Ενώ η απασχόληση 
στους εξαγωγικά προσανατο-
λισμένους τομείς βελτιώνεται 
έτσι ώστε περίπου το ένα τρίτο 
της οικονομίας να είναι πλέον 
έξω από την κόκκινη ζώνη, τα 
στοιχεία για τους τομείς που 
είναι προσανατολισμένοι στην 
εγχώρια ζήτηση δεν είναι τόσο 
ενθαρρυντικά», σημειώνεται 
στην τελευταία ανάλυση της 
UniCredit για την οικονομία 
της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης.

Αυτό σημαίνει ότι η ανά-
καμψη των εξαγωγών δεν είναι 
αρκετή από μόνη της για να 
τραβήξει την οικονομία από το 

Инвестициите в инфраструктура са приоритет на правителството.
Οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση

Снимка: Надежда Чипева
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положителната територия още в края на 2010 г., се казва в 
доклада. 

Очакванията за повишение отразяват индикациите от 
последните месеци, че инвестициите се стабилизират, 
докато в същото време промишлеността започва да съз-
дава отново работни места.

„Въпреки това вероятността икономическият растеж да 
достигне своя потенциал (оценяван на около 4% на годишна 
база) преди средата на 2012 г. е сравнително малка”, казват 
анализаторите на банката. Причината е в състоянието на 
пазара на труда в някои сектори, ориентирани към вътреш-
ното търсене, което в комбинация с високата норма на 
спестяване ще продължи да забавя индивидуалното 
потребление.

„Отложените структурни реформи най-вероятно също 
ще имат задържащ ефект по отношение на темповете, с 
които ще се възстановяват инвестициите и заетостта”, 
допълва Кристофор Павлов, главен икономист на „УниКре-
дит Булбанк”.

Добрата новина, според анализаторите на банката, е 
свързана с инвестициите, които дават признаци, че двигате-
лите на растежа са на път да се увеличат с още един от 2011 
г. и процесът на възстановяване на икономиката да стане 
по-широко базиран. 

Според главния изпълнителен директор на „Обединена 
българска банка” Стилиян Вътев през 2011 г. ще има леко 
оживление на икономиката и вътрешното потребление, 
като годината ще бъде малко по-умерена по отношение на 
кредитирането.

Неговите очаквания са за забавяне на инерцията на уве-
личаване на необслужваните кредити. „Надявам се 2010 г. 
да се окаже най-лошата година от кризата и през 2011 г. да 
се върнем към умерени темпове на растеж в икономиката 
като цяло и към нормализиране на банковата активност”, 
казва Вътев. Минахме през еуфорията на икономическия 
бум, сега навлизаме в по-нормално русло и едва ли някой 
си мисли, че ще се върнем към нивата на растеж отпреди 

БВП (в млрд. евро)

БВП на глава от населението  
(в хил. евро)

Ръст на БВП  
(годишна база) (%)

Нетни ПЧИ  
(в млрд. евро)

ПЧИ % БВП 

Безработица (%)

35.4 
35

35.9
38.1

4.66
4.63
4.77
5.07

6.2
-4.9

0.1
2.8

6.2
3.4

1.4
2

17.5
9.6

3.8
5.3

6.3
9.1
9.1
8.7 Източник: УниКредит Груп

оСНоВНИ макРоИкоНомИчеСкИ ПокаЗатеЛИ

2008

2009

2010

2011

оСНоВНИ макРоИкоНомИчеСкИ ПокаЗатеЛИ

2007
2008
2009
2010
2011

Ръст на БВП (% изменение)   

Инфлация (годишно изменение)   

Бюджетен дефицит/излишък (% БВП) 

Излишък/ 
дефицит  
по текущата  
сметка (% БВП) 

Източник: Moody’s

6.2
6

-5
-1

2.8

12.5
7.8

0.6
2.7
3

0.1
1.8

-3.9
-3.8

-3

-26.8
-24

-9.4
-5.5
-7

τέλμα, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση μετατρέπεται στην αχίλλειο 
πτέρνα της βουλγαρικής οικονομικής ανασυγκρότησης, είναι 
το συμπέρασμα της ανάλυσης της UniCredit. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τράπεζας η οικονομική 
ανάπτυξη της Βουλγαρίας θα είναι 0,1% το 2010 και 2,8% στα 
τέλη του 2011. 

Οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν βελτιωθεί τους τελευταίους 
μήνες οπότε αναμένεται θετικό ΑΕΠ ακόμη στο τέλος του 2010, 
αναφέρεται στην έκθεση. 

Οι προσδοκίες για αύξηση του ΑΕΠ αντικατοπτρίζουν τις 
ενδείξεις των τελευταίων μηνών ότι οι επενδύσεις σταθεροποι-
ούνται, ενώ η βιομηχανία αρχίζει εκ νέου να δημιουργεί θέσεις 
εργασίας. 

«Ωστόσο, υπάρχει σχετικά μικρή πιθανότητα η οικονομική 
ανάπτυξη να φθάσει το δυναμικό της (που εκτιμάται σε περίπου 
4% ετησίως) πριν το 2012», σύμφωνα με τους αναλυτές της τρά-
πεζας. Ο λόγος είναι η κατάσταση της αγοράς εργασίας σε ορι-
σμένους τομείς προσανατολισμένους στην εγχώρια ζήτηση, η 
οποία σε συνδυασμό με τη σοβαρή τάση εξοικονόμησης θα 
συνεχίσει να επιβραδύνει την ιδιωτική κατανάλωση. 

«Οι καθυστερημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κατά 
πάσα πιθανότητα θα έχουν επίσης αποτρεπτική επίδραση στο 
ρυθμό ενίσχυσης των επενδύσεων και της απασχόλησης», 
συμπληρώνει ο κ. Κριστοφόρ Παβλόφ, επικεφαλής-
οικονομολόγος της UniCredit Bulbank. 

Οι καλές ειδήσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, 
είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων το 2011, για την οποία 
υπάρχουν ενδείξεις, θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 
της χώρας. 

Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της βουλγαρικής 
τράπεζας United Bulgarian Bank, Στιλιάν Βάτεφ, το 2011 θα 
παρατηρείται ελαφρά ανάκαμψη της οικονομίας και της εγχώ-
ριας κατανάλωσης, ενώ ο δανεισμός θα είναι ελαφρά μικρότε-
ρος.

Οι προσδοκίες του είναι για επιβράδυνση του ρυθμού αύξη-
σης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Ελπίζω ότι το 2010 
ήταν η χειρότερη χρονιά της κρίσης και το 2011 θα επιστρέ-
ψουμε σε ήπια ανάπτυξη της οικονομίας στο σύνολό της και σε 
εξομάλυνση της τραπεζικής δραστηριότητας», δήλωσε ο κ. 
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кризата, добавя той.
МВФ също отбелязва, че 

растежът е крехък, а икономи-
ката разчита само на един дви-
гател - износа.

Сред основните рискове 
пред българската икономика 
от фонда посочват високата 
безработица и растящия 
бюджетен дефицит.

Така че, водена от износа, 
икономиката на България 
върви към възстановяване, но 
то е много бавно и несигурно, 
казва Пърфийлд.

Въпреки това фискално 
България е в много по-добро 
състояние от повечето си 
съседки, допълва тя, като под-
крепя твърдението с факта, че 
публичният дълг на страната е 
един от най-ниските в ЕС, само 
16% от БВП.

Освен това, по думите на 
Пърфийлд, обществените финанси на България преди кри-
зата са били управлявани много разумно.

“В добрите икономически времена правителството успя 
да спести много пари, в резултат на което сега е налице 
фискален буфер, равняващ се на 6 милиарда лева. Това са 
спестявания, с които правителството разполага за финанси-
рането на своя бюджет”, казва тя.

От международната рейтингова агенция „Муудис” също 
отбелязват, че  българската икономика се е оттласнала от 
дъното през третото тримесечие, но смятат, че това няма да 
е достатъчно, за да бъде регистриран растеж за цялата 2010 
г. Според анализаторите от агенцията по-вероятно е през 
2010 г. да бъде отчетен нулев растеж и дори лек спад.

„Основният двигател на растежа в момента е износът, 
който се повиши с близо 32% в първите десет месеца на 
годината. Потреблението остава свито заради високите 
нива на безработица и повишената задлъжнялост на дома-
кинствата. Фирмите също имат доста дългове, въпреки че 
догодина може да се очаква ръст на инвестициите след спад 
от около 40% през последните две години”, се посочва в 
коментар на агенцията.

Според „Муудис” официалните прогнози на правител-
ството за 2011 г., на които се базира и бюджетът за следва-
щата година, са почти цял процентен пункт по-високи от 
тези на агенцията.

„По тази причина ние призоваваме бюджетния дефицит 
да бъде свален до 3,0% от БВП, което е повече от очаквания 
от правителството дефицит от 2,5 на сто. Само тогава отно-
шението на дълга към БВП или на БВП към приходите ще 
може да остане по-високо от това в останалите страни в 
подобна икономическа ситуация”, посочват анализаторите 
на „Муудис”, като допълват, че в момента страната е трета 
след Естония и Люксембург с отношение на дълга към БВП 
от 14 на сто.

Според анализаторите от друга голяма рейтингова аген-
ция - „Стандърд енд Пуърс” - България ще приключи 2010 г. с 
0,5% ръст, дължащ се на възстановяването на експорта. Те 
обаче смятат, че българската икономика продължава да е 

Βάτεφ. «Περάσαμε από την ευφορία της οικονομικής άνθησης, 
τώρα εισερχόμαστε σε ένα πιο κανονικό ρυθμό και δε νομίζω 
να υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι θα επιστρέψουμε στους 
ρυθμούς ανάπτυξης πριν από την κρίση», πρόσθεσε ο διευθύ-
νων σύμβουλος της United Bulgarian Bank.

Το ΔΝΤ επισημαίνει επίσης ότι η ανάπτυξη είναι εύθραυστη 
και η οικονομία βασίζεται σε ένα μόνο κινητήρα: στις εξαγω-
γές. 

Σύμφωνα με το ταμείο, μεταξύ των κύριων κινδύνων που 
αντιμετωπίζει η βουλγαρική οικονομία είναι η υψηλή ανεργία 
και το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. 

Έτσι, η οδηγούμενη από τις εξαγωγές οικονομία της Βουλ-
γαρίας βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης, αλλά βαδίζει πολύ 
αργά και αβέβαια, δήλωσε η κα Πάρφιλντ. 

Ωστόσο, από δημοσιονομική άποψη, η Βουλγαρία βρίσκε-
ται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τους περισσότε-
ρους γείτονές της. Αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι το δημόσιο 
χρέος είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, μόνο 16% του 
ΑΕΠ. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα λόγια της κας Πάρφιλντ, τα δημό-
σια οικονομικά στη Βουλγαρία διαχειρίστηκαν πολύ σωστά 
πριν από την κρίση. 

«Σε περιόδους καλής οικονομικής συγκυρίας η κυβέρνηση 
κατάφερε να εξοικονομήσει πολλά χρήματα, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει τώρα ένα δημοσιονομικό αποθεματικό που ισοδυνα-
μεί με 6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για οικονομίες με τις οποίες η 
κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της», εξη-
γεί η κα Πάρφιλντ. 

Ατό τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s 
παρατηρούν επίσης ότι η βουλγαρική οικονομία σημείωσε ορι-
σμένη πρόοδο, αλλά πιστεύουν ότι δεν θα είναι αρκετή για να 
καταγραφεί ανάπτυξη το 2010. Σύμφωνα με τους αναλυτές του 
οίκου αξιολόγησης είναι πιο πιθανό το 2010 να καταγραφεί 
μηδενική ανάπτυξη ή ακόμη και μικρή πτώση. 

«Προς το παρόν ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης είναι οι 
εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 32% το πρώτο 
δεκάμηνο του 2010. Η κατανάλωση παραμένει σφιχτή λόγω 
των υψηλών επιπέδων ανεργίας και του αυξημένου βαθμού 
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Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на „Обединена българска банка
ο κ. Στιλιάν Βάτεφ, διευθύνων σύμβουλος της United Bulgarian Bank
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изправена пред сериозни рискове. Така например, през 
2010 и 2011 г. се очаква слабото вътрешно потребление да 
доведе до още по-голям спад на дефицита по текущата 
сметка.

„От 2009 г. досега рецесията и промените в търговския 
баланс на страната бяха причина за промяна във фискалния 
баланс”, посочват от агенцията. В резултат на това очакваме 
държавният дълг на страната да нарасне до около 20% от 
БВП през 2011 г. от 13,8% през 2008 г., допълват експертите.

В същото време се очаква фискалният резерв да се свие 
до около 8,5 на сто от БВП в края на 2010 г. от 9,7% от БВП в 
края на 2008 г.

Анализаторите прогнозират още и спад на брутния вън-
шен дълг на финансовия сектор до 9,0 млрд евро в края на 
2010 г. от 12 млрд евро в края на предишната година.

Подобно на своите колеги, и анализаторите на гръцката 
„И Еф Джи Юрогруп”, част от която е „Пощенска банка”, пре-
дупреждават, че въпреки офицалния изход от рецесията, 
вътрешното потребление в страната остава свито, но под-
чертават, че засега България се справя успешно със зада-
чата да ребалансира икономиката си.  

Според тях България е имала нужда да приложи нов 
икономически модел, при който се разчита не толкова на 
висока кредитна активност и ръст на потреблението, а на 
конкурентоспособността на българската икономика и на 
износа. Тази промяна, по думите на анализаторите, макар и 
по болезнен начин, е започнала да се случва през 2010 г. „И 
което е по-важно, този преход се осъществява по време на 
валутен борд, който не дава много възможности за прилага-
нето на монетарна политика, каквато е например девалва-
цията на местната валута, която да подпомогне  конкурен-
тоспособността”, казват експертите на банката.

Икономиката на страната според тях би могла да стане 
по-конкурентоспособна само чрез стимулиране на произ-
водителността.

Като цяло прогнозите на гръцките анализатори за Бъл-
гария са за нулев растеж през 2010 г., докато през първите 

χρέωσης των νοικοκυριών. Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης πολλά 
χρέη, αν και φέτος μπορεί να αναμένεται αύξηση των επενδύ-
σεων, μετά από μία πτώση περίπου 40% τα τελευταία δύο χρό-
νια», σύμφωνα με τη Moody’s. 

Οι επίσημες προβλέψεις της κυβέρνησης για το 2011, στις 
οποίες βασίζεται και ο φετινός προϋπολογισμός είναι κατά σχε-
δόν μια εκατοστιαία μονάδα υψηλότερες από εκείνα της 
Moody’s.

«Για το λόγο αυτό καλούμε να μειωθεί το δημοσιονομικό 
έλλειμμα σε 3,0% του ΑΕΠ που είναι περισσότερο από το ανα-
μενόμενο από την κυβέρνηση έλλειμμα 2,5%. Μόνο τότε η ανα-
λογία χρέους προς το ΑΕΠ ή ΑΕΠ προς τα έσοδα θα παραμείνει 
υψηλότερη από ό,τι στις άλλες χώρες σε παρόμοια οικονομική 
κατάσταση», λένε οι αναλυτές της Moody’s και προσθέτουν ότι 
σήμερα η χώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Εσθονία 
και το Λουξεμβούργο όσον αφορά την αναλογία χρέους προς 
το ΑΕΠ που είναι 14%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές ενός άλλου μεγάλου οίκου αξι-
ολόγησης, Standard & Poor’s, η οικονομική ανάπτυξη στη Βουλ-
γαρία το 2010 θα είναι 0,5% λόγω της ανάκαμψης των εξαγω-
γών. Ωστόσο, πιστεύουν ότι η βουλγαρική οικονομία 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους. Για παρά-
δειγμα, αναμένεται η χαμηλή εγχώρια κατανάλωση το 2010 και 
το 2011 να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ελλείμ-
ματος τρεχουσών συναλλαγών. 

«Από το 2009 και μετά η ύφεση και οι μεταβολές του εμπο-
ρικού ισοζυγίου της χώρας οδήγησαν στην αλλαγή στη δημοσι-
ονομική ισορροπία», αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης. Κατά 
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тримесечия на 2011 г. се очаква повишаване на вътрешното 
потребление. Първите признаци на бавно възстановяване 
биха могли да се видят през втората половина на 2011 г., 
прогнозират те. Очаква се също така темповете, с които 
расте износът, да бъдат усетени и в други сектори, така че да 
се достигне до един по-балансиран модел на растеж през 
следващите тримесечия.

За възстановяването на българската икономика същест-
вен принос може да има и по-ефективното усвояване на 
средства от европейските фондове, допълват още експер-
тите и предупреждават, че в основата на възстановяването 
стои именно строгата финансова дисциплина, която, освен 
всичко останало, е и предпоставка страната да кандидат-
ства за членство в Еврозоната.

Гърция – неотклонно по пътя  
на реформите
За Гърция 2010 г. беше тежка, но гръцките власти получиха 
положителна оценка от Международния валутен фонд за 
усилията си.

„Инфлацията намалява, а конкурентоспособността се 
подобрява”, се казва в доклад на фонда в края на 2010 г. по 
стендбай споразумението със страната.

„Натискът от страна на публичния сектор все още оказва 
негативно влияние върху инвестиционния климат, така че 
провеждането на задълбочени и навременни реформи 
остава ключово за постигането на растеж”, пише още в 
докрада.

συνέπεια, αναμένουμε το δημόσιο χρέος να φθάσει περίπου 
στο 20% του ΑΕΠ το 2011 από 13,8% το 2008, συμπληρώνουν 
οι εμπειρογνώμονες.

Ταυτόχρονα, αναμένεται το δημοσιονομικό αποθεματικό 
να συρρικνωθεί σε περίπου 8,5% του ΑΕΠ στα τέλη του 2010 
από 9,7% του ΑΕΠ στα τέλη του 2008.

Οι αναλυτές προβλέπουν επίσης περαιτέρω μείωση του 
εξωτερικού χρέους στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε 9,0 δισ. 
ευρώ στο τέλος του 2010 από 12 δισ. ευρώ στο τέλος του προη-
γούμενου έτους. 

Και οι αναλυτές της Eurobank EFG Group, μέρος της οποίας 
είναι η τράπεζα Postbank, προειδοποιούν ότι, παρά την επί-
σημη έξοδο από την ύφεση, η εγχώρια κατανάλωση εξακολου-
θεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, όμως τονίζουν ότι μέχρι 
τώρα η Βουλγαρία έχει ισορροπήσει επιτυχώς την οικονομία 
της.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η Βουλγαρία είχε ανάγκη να 
εφαρμόσει ένα νέο οικονομικό πρότυπο που βασίζεται λιγότερο 
στην υψηλή αύξηση των χορηγήσεων και της κατανάλωσης, και 
περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα της βουλγαρικής οικονο-
μίας και των εξαγωγών. Η αλλαγή αυτή έγινε γεγονός το 2010, αν 
και με επώδυνο τρόπο, σύμφωνα με τους αναλυτές. 

«Το σημαντικότερο είναι αυτή η μετάβαση να πραγματο-
ποιείται όταν υπάρχει νομισματικό συμβούλιο, το οποίο δεν 
δίνει πολλές δυνατότητες για την εφαρμογή νομισματικής πολι-
τικής για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, όπως για παρά-
δειγμα είναι η υποτίμηση του τοπικού νομίσματος», λένε οι 
ειδικοί της τράπεζας. 

Η οικονομία της χώρας, κατά την άποψή τους, θα μπορούσε 
να καταστεί πιο ανταγωνιστική μόνο μέσω της τόνωσης της 
παραγωγικότητας. 

Γενικά, οι προβλέψεις των Ελλήνων αναλυτών για τη Βουλ-
γαρία είναι για μηδενική ανάπτυξη το 2010 και για αύξηση της 
εγχώριας κατανάλωσης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 
Τα πρώτα σημάδια της αργής ανάκαμψης θα φανούν το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2011. Αναμένεται επίσης ο ρυθμός αύξησης 
των εξαγωγών να γίνει αισθητός και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί ένα πιο ισορροπημένο πρότυπο ανάπτυξης τα 
επόμενα τρίμηνα. 

Η πιο αποτελεσματική απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αποκατάσταση της 
βουλγαρικής οικονομίας, προσθέτουν οι εμπειρογνώμονες και 
προειδοποιούν ότι ο βασικός παράγοντας οικονομικής αποκα-
τάστασης είναι η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία 
αποτελεί επίσης προϋπόθεση για τη χώρα να υποβάλει υποψη-
φιότητα ένταξης στην Ευρωζώνη. 

Η Ελλάδα συνεχίζει σταθερά στο δρόμο των 
μεταρρυθμίσεων
Το 2010 ήταν δύσκολο για την Ελλάδα, αλλά οι ελληνικές αρχές 
έλαβαν θετική αξιολόγηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
για τις προσπάθειές τους. 

«Ο πληθωρισμός πέφτει, ενώ η ανταγωνιστικότητα βελτιώ-
νεται», αναφέρει η έκθεση του ΔΝΤ επί της stand-by συμφωνίας 
με τη χώρα.

«Η πίεση από το δημόσιο τομέα εξακολουθεί να έχει αρνη-
τικό αντίκτυπο στις επενδύσεις, γι’ αυτό το κλειδί ανάπτυξης 
παραμένουν οι βαθιές και έγκαιρες μεταρρυθμίσεις», σημειώ-
νεται στην έκθεση. 

Οι ειδικοί του ταμείου αναφέρουν ότι είναι σημαντικό οι 
μεταρρυθμίσεις να συνεχίσουν με την ίδια κατηγορηματικό-
τητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη εξυγί-

Снимка: Цветелина Белутова
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Според експертите на фонда е важно реформите да про-
дължават със същата категоричност, за да бъде осигурена 
дългосрочна консолидация. Това включва по-добро упра-
вление на данъчната администрация и на публичните 
финансите, както и конкретен план за действие за реформи-
ране на държавните предприятия, на здравния сектор и на 
други публични сфери.

В началото на годината се очаква гръцкият парламент да 
одобри пакет от реформи, които са част от условията за 
трети транш от заема, който ЕС, ЕЦБ и МВФ се очаква да 
отпуснат на страната през март. Част от мерките, които 
гръцкото правителство набеляза още през ноември, включ-
ват увеличаване на ставката на данък добавена стойност 
(ДДС) от 11 на 13 на сто, както и облагането с допълнителни 
данъци на някои от печелившите големи компании. Освен 
това се предвижда орязване на разходите на правител-
ството и замразяване на ръста на пенсиите, както и допъл-
нително свиване на разходите на големите губещи пуб-
лични  компании, на тези за здравеопазване и отбрана.

„Структурните реформи са необходимо условие за ръста 
на гръцката икономика. Те трябва да бъдат проведени, неза-
висимо от това какво се случва с изплащането на заема, 
отпуснат от ЕС, ЕЦБ и МВФ, както и с обсъждания в момента 
Европейски механизъм за стабилизация”, се казва в анализ 
на „И Еф Джи Юрогруп”. Приватизационната програма 
трябва да бъде основен приоритет на правителството, 
защото дава шанс за намаляване на публичния дълг, комен-
тират от банката. Обществената подкрепа за реформите 
остава висока и ще продължи да бъде важен фактор, се 
казва още в доклада на гръцката банка.   

ανση. Αυτό περιλαμβάνει την καλύτερη διαχείριση της φορο-
λογικής διοίκησης και των δημοσίων οικονομικών, καθώς και 
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη μεταρρύθμιση των κρατι-
κών επιχειρήσεων, του τομέα υγείας και άλλων δημόσιων σφαι-
ρών.

Στις αρχές του έτους αναμένεται η Ελληνική Βουλή να εγκρί-
νει ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που αποτελούν μέρος των 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση της τρίτης δόσης του δανείου 
της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, που αναμένεται το Μάρτιο. Μέρος 
των μέτρων αυτών που ανακοινώθηκαν από την ελληνική 
κυβέρνηση το Νοέμβριο, περιλαμβάνουν την αύξηση του 
συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από 11 σε 
13%, καθώς και την επιβολή πρόσθετων φόρων σε ορισμένες 
από τις μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις. Επιπλέον, προβλέ-
πεται μείωση των δημοσίων δαπανών και πάγωμα των συντά-
ξεων, καθώς και πρόσθετες περικοπές δαπανών των μεγάλων 
μη κερδοφόρων δημοσίων επιχειρήσεων στον τομέα υγείας και 
άμυνας. 

«Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να 
πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με το 
δάνειο που χορηγείται από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, και με το 
ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης που είναι υπό συζή-
τηση”, σημειώνεται σε ανάλυση της Eurobank EFG Group. 

Το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης πρέπει να είναι πρώτη προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης, επειδή δίνει την ευκαιρία μείωσης 
του δημοσίου χρέους, σχολιάζουν από την τράπεζα. Η δημόσια 
υποστήριξη για τις μεταρρυθμίσεις παραμένει σε υψηλά επί-
πεδα και θα συνεχίζει να είναι σημαντικός παράγοντας, αναφέ-
ρει η έκθεση της ελληνικής τράπεζας.   
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Макроикономика
БвП нарасна с 0,7% на тримесечна база 
през юли-септември
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България отбеляза 
0,7% ръст през юли-септември в сравнение с второто три-
месечие. На годишна база БВП нарасна с 0,5%, съобщи НСИ. 
Според експерти икономическият ръст се дължи основно 
на по-високия износ. Правителството прогнозира, че през 
2011 г. икономиката ще нарасне с 3,6% в сравнение с про-
гнозирания ръст от 0,7% за 2010 г.

България отчете излишък по текущата си 
сметка за десетмесечието
България регистрира излишък по текущата си сметка в раз-
мер на 348,3 млн евро, или 1% от брутния вътрешен продукт 
(БВП), до края на октомври 2010 г. по данни на Българска 
народна банка (БНБ). За сравнение през същия период на 
2009 г. страната имаше дефицит от 2,75 млрд евро, което се 
равнява на 7,8% от БВП. Излишъкът се дължи основно на 
по-ниския търговски дефицит. 
Отрицателното салдо в търговията възлиза на 1,658 млрд 
евро до края на октомври 2010 г., което е 4,6% от БВП. Година 
по-рано търговският дефицит беше 3,534 млрд евро или 
10,1% от БВП. Износът нарасна с 31,6% за десетмесечието и 
достигна 12,702 млрд евро. Вносът беше на стойност 14,360 
млрд евро, което представлява ръст от 8,8%.

Цените отчетоха 0,5% месечен ръст през 
ноември
Хармонизираният индекс на потребителските цени за 
ноември беше с 0,5% по-висок спрямо октомври, а инфла-
цията от началото на годината е 3,7%, отчете Националният 
статистически институт. На годишна база цените през ноем-
ври са нараснали с 4%.

Държавният дълг нарасна с 0,2% на 
месечна база през октомври
Държавният дълг на България нарасна с 0,2% на месечна 
база през октомври до 5,84 млрд евро, съобщи Министер-
ството на финансите. От тази сума 3,89 млрд евро са външ-

Μακροοικονομία
Το ΑΕΠ αυξήθηκε την περίοδο ιουλίου-
σεπτεμβρίου κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση 
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Βουλγαρίας αυξή-
θηκε κατά 0,7% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σε σύγκριση 
με το δεύτερο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
0,5%, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι ειδικοί 
αναφέρουν ότι η οικονομική ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις 
υψηλότερες εξαγωγές. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το 2011 η οικο-
νομία θα αναπτυχθεί κατά 3,6% σε σύγκριση με την εκτιμώμενη 
αύξηση της τάξεως του 0,7% για το 2010.
 
Η βουλγαρία κατέγραψε πλεόνασμα του ισο-
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το δεκάμηνο  
Η Βουλγαρία κατέγραψε πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ύψους 348,3 εκατ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ μέχρι το 
τέλος Οκτωβρίου του 2010, δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας της Βουλγαρίας (BNB). Για σύγκριση, την ίδια περίοδο 
του 2009 η χώρα είχε έλλειμμα ύψους 2,75 δισ. ευρώ, που ισο-
δυναμεί με το 7,8% του ΑΕΠ. Το πλεόνασμα οφείλεται κυρίως 
στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.
Το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε σε 1,658 δισ. ευρώ μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου του 2010, ή σε 4,6% του ΑΕΠ. Ένα χρόνο 
νωρίτερα, το εμπορικό έλλειμμα ήταν 3,534 δισ. ευρώ ή 10,1% 
του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 31,6% το δεκάμηνο και 
ανήλθαν σε 12,702 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
8,8% και ανήλθαν σε 14,360 δισ. ευρώ. 

οι τιμές αυξήθηκαν το νοέμβριο κατά 0,5% 
σε μηνιαία βάση 
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή το Νοέμβριο 
ήταν υψηλότερος κατά 0,5% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ενώ 
ο πληθωρισμός από την αρχή του έτους είναι 3,7%, ανακοίνωσε 
η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Σε ετήσια βάση οι τιμές αυξήθη-
καν κατά 4% το Νοέμβριο.
 
Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε τον οκτώβριο 
κατά 0,2% σε μηνιαία βάση 
Τον Οκτώβριο το δημόσιο χρέος της Βουλγαρίας αυξήθηκε 
κατά 0,2% σε μηνιαία βάση σε 5,84 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε το 

Υπουργείο Οικονομικών. 
Απ’αυτά τα 3,89 εκατ. ευρώ είναι 
εξωτερικό χρέος και τα 1,95 δισ. 
ευρώ - εσωτερικό χρέος. Το 
ποσό ισοδυναμεί με το 8,9% και 
με το 5,3% του ΑΕΠ της χώρας, 
αντίστοιχα.
Η βιομηχανική παραγωγή αυξή-
θηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση  
Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής 
Παραγωγής αυξήθηκε τον 
Οκτώβριο κατά 4,3% σε ετήσια 
βάση, αλλά σημείωσε μείωση 
0,6% σε σύγκριση με το Σεπτέμ-
βριο, ανακοίνωσε η Εθνική Στα-
τιστική Υπηρεσία. Η παραγωγή 
και η διανομή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και φυσικού αερίου αυξή-
θηκαν κατά 5,5% τον Οκτώβριο 
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ните задължения, а 1,95 млрд – вътрешен дълг. Те са равни 
на 8,9% и 5,3% от брутния вътрешен продукт на страната 
съответно.

Промишленото производство  
нарасна с 4,3% на годишна база
Индексът на промишленото производство нарасна с 4,3% 
на годишна база през октомври, но отбеляза 0,6% спад в 
сравнение със септември, съобщи Националният статисти-
чески институт. Производството и разпределението на 
електроенергия и газ нараснаха с 5,5% през октомври в 
сравнение с предходния месец. Промишленото производ-
ство в преработващата индустрия отбеляза месечен спад от 
1,1%, а в добивната – от 5,7%.През октомври промишлените 
продажби нараснаха с 20% на годишна база и бяха с 2,7% 
по-високи в сравнение със септември.

Чуждите инвестиции достигнаха  
884 млн евро за януари-октомври
Чуждестранните инвестиции в България до края на октом-
ври 2010 г. бяха в размер на 884 млн евро спрямо 2,56 млрд 
евро за същия период на предходната година, съобщи БНБ. 
През октомври те имат отрицателен размер от близо 45 млн 
евро. Минусът през октомври се дължи на повече изпла-
тени задължения по вътрешнофирмени договори. Данните 
обаче не са окончателни - обикновено БНБ ги ревизира, 
като в някои случаи крайният резултат се различава същест-
вено от първоначалния. По-ниският от очаквания за 2010 г. 
размер на преките чуждестранни инвестиции се дължи 
основно на сериозния спад в секторите на финансите, тър-
говията и недвижимите имоти, коментира резултатите 
Министерството на икономиката през декември. За сметка 
на това преките чуждестранни инвестиции в секторите, 
които осигуряват устойчиво развитие на икономиката – 
промишленост, енергетика, услуги, остават на същото рав-
нище както и през миналата година – около 1 млрд лева. 
Данните на БНБ показват, че инвестициите в имоти са пад-
нали двойно за периода януари - октомври до 204,4 млн 
евро.

Половината държавни вложения  
през 2010 г. са с европейски пари 
„2010 е първата година, през която половината от направе-

σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η παραγωγή στην 
μεταποιητική βιομηχανία σημείωσε μηνιαία πτώση 1,1% και 
στην εξορυκτική βιομηχανία πτώση 5,7%. Τον Οκτώβριο οι βιο-
μηχανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση και 
ήταν κατά 2,7% υψηλότερες σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο.
 
στα 884 εκατ. ευρώ η αξία των ξένων επενδύ-
σεων την περίοδο ιανουαρίου-οκτωβρίου
Στα 884 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ξένες επενδύσεις στη Βουλγα-
ρία έως το τέλος Οκτωβρίου του 2010 σε σύγκριση με τα 2,56 
εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ανακοί-
νωσε η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας (ΒΝΒ). Τον Οκτώβριο 
οι ξένες επενδύσεις έχουν αρνητικό πρόσημο ύψους 45 εκατ. 
ευρώ περίπου. Αυτό οφείλεται στις περισσότερες καταβαλλό-
μενες πληρωμές που απορρέουν από τις συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν είναι οριστικά - συνή-
θως η BNB τα επανεξετάζει και σε ορισμένες περιπτώσεις το 
τελικό αποτέλεσμα διαφέρει σημαντικά από το αρχικό. 
Το χαμηλότερο από το αναμενόμενο για το 2010 ύψος των ΑΞΕ 
οφείλεται κυρίως στη σοβαρή ύφεση στους τομείς των οικονο-
μικών, του εμπορίου και των ακινήτων, εξήγησαν από το Υπουρ-
γείο Οικονομίας το Δεκέμβριο. Αντίθετα, οι άμεσες ξένες επεν-
δύσεις σε τομείς που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομίας, όπως η βιομηχανία, η ενέργεια και οι υπηρεσίες, 
παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, περίπου στο 1 δισ. 
λέβα. Τα στοιχεία της BNB δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε ακίνητα 
έχουν μειωθεί δύο φορές την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 
σε 204,4 εκατ. ευρώ.
 
Το ήμισυ των κρατικών επενδύσεων το 2010 
με χρήματα της ΕΕ
Το 2010 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο το ήμισυ των επεν-
δύσεων στη Βουλγαρία υλοποιήθηκαν με χρήματα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Αυτό ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ο υπουργός 
αρμόδιος για τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ κ. Τομισλάβ Ντό-
ντσεβ κατά το επίσημο κλείσιμο της εκστρατείας ενημέρωσης 
για την προώθηση των διαρθρωτικών οργάνων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στη Βουλγαρία. «Το 2010 είναι το πρώτο έτος κατά 
το οποίο έχουμε τα ίδια αποτελέσματα: 1,1 δισ. ευρώ κεφαλαι-
ουχικές δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό και 1,1 δισ. 
ευρώ ευρωπαϊκά κονδύλια για επενδύσεις», δήλωσε ο κ. Ντό-
ντσεβ.
Ανέφερε ακόμη ότι το 2008 τα κονδύλια του κρατικού προϋπο-

λογισμού για κεφαλαιουχικές δαπάνες ήταν 
13 φορές περισσότερα από τα περίπου 166 
εκατ. ευρώ ευρωπαϊκά κονδύλια που ξοδεύ-
τηκαν. Το 2009 οι δαπάνες δημοσίων επεν-
δύσεων είναι μόνο τρεις φορές περισσότερες 
από τις ευρωπαϊκές.

 Ασφάλιση 
οι γενικές ασφαλίσεις στη 
βουλγαρία μειώθηκαν κατά 
5,9% το πρώτο δεκάμηνο
Τα έσοδα των βουλγαρικών εταιρειών από 
γενικές ασφαλίσεις μειώθηκαν κατά 5,9% το 
πρώτο δεκάμηνο του 2010 και ανήλθαν σε 
1,082 δισ. λέβα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
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ните инвестиции в България са с евро-
пейски пари.” Това съобщи през декем-
ври министърът по управление на 
средствата от ЕС Томислав Дончев на 
официалното закриване на информа-
ционната кампания за популяризиране 
на структурните инструменти на Евро-
пейския съюз в България. „2010 г. е пър-
вата година, в която изравняваме резул-
тата - 1,1 милиарда лева капиталови 
разходи в републиканския бюджет и 1,1 
милиарда лева европейски средства за 
инвестиции”, посочи министър Дончев. 
Той отбеляза, че през 2008 г., средствата 
от републиканския бюджет за капита-
лови разходи са били 13 пъти повече от 
похарчените тогава близо 166 млн лева 
европейски пари. През 2009 г. бюджет-
ните разходи за инвестиции са само три 
пъти повече от европейските.

Застраховане
общото застраховане в България се свива 
с 5,9% до края на октомври
Премийните приходи на българските дружества за общо 
застраховане през първите десет месеца на 2010 г. са нама-
лели с 5,9% и възлизат на 1,082 милиарда лева според данни 
на Комисията за финансов надзор. Основната част от прихо-
дите – 71,4% - идват от задължителните застраховки „Граж-
данска отговорност”, сключвани от шофьорите на автомо-
били. От застраховки „Живот” са реализирани приходи на 
стойност 195 094 лева, което представлява 10% ръст на 
годишна база.
Дружествата за доброволно здравно застраховане отчетоха 
брутни приходи от премии в размер на 34,55 млн лв. за пър-
вите десет месеца на 2010 г., което е с 5% повече в сравне-
ние със същия период на 2009 г. До края на октомври общо 
197 790 души имаха активни сметки по доброволни здравни 
застраховки.

Туризъм
Гърция отчете 150% ръст на туристите от 
Русия
През 2010 г. 150% повече туристи от Русия са посетили Гър-
ция, съобщи гръцкият заместник-министър на туризма 
Георгиос Никитиадис на посещение в Москва. През измина-
лата година броят на руснаците, посетили Гърция, достигна 
320 000, което ги нареди на трето място сред чуждестран-
ните туристи след тези от Германия и Великобритания. Спо-
ред руски медии този ръст отчасти се дължи на усилията на 
правителството в Атина да облекчи процедурата по изда-
ване на визи на руснаци. Сериозен принос за нарастването 
на броя на туристите има решението на правителството да 
намали наполовина данъка добавена стойност за собстве-
ниците на хотели.

Επιτροπής χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Ένα σημαντικό 
τμήμα των εσόδων - 71,4% - προέρχεται από την υποχρεωτική 
ασφάλιση αστικής ευθύνης που συνάπτουν οι οδηγοί αυτοκι-
νήτων. Τα έσοδα από τις ασφαλίσεις ζωής ανέρχονται σε 195.094 
λέβα, καταγράφοντας 10% ετήσια αύξηση. 
Οι εταιρείες για προαιρετική ασφάλιση υγείας ανακοίνωσαν 
μεικτά έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 34,55 εκατ. λέβα για το 
πρώτο δεκάμηνο του 2010, τα οποία είναι κατά 5% περισσό-
τερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2009. Μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου συνολικά 197.790 άνθρωποι είχαν ενεργούς λογα-
ριασμούς για προαιρετικές ασφαλίσεις υγείας.

 Τουρισμός 
Η Ελλάδα κατέγραψε 150% αύξηση των 
ρώσων τουριστών
Αύξηση 150% των Ρώσων τουριστών προς την Ελλάδα κατα-
γράφηκε φέτος, δήλωσε ο Έλληνας υφυπουργός Πολιτισμού 
και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης, ο οποίος επισκέφτηκε τη 
Μόσχα.  Φέτος ο αριθμός των Ρώσων που επισκέφτηκαν την 
Ελλάδα έφθασε τους 320.000. Έτσι οι τουρίστες από τη Ρωσία 
καταλαμβάνουν την τρίτη θέση μεταξύ των ξένων τουριστών 
μετά τους Γερμανούς και τους Βρετανούς. Σύμφωνα με τα 
ρωσικά μέσα ενημέρωσης αυτή η αύξηση οφείλεται εν μέρει 
στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να διευκολυνθεί 
το καθεστώς έκδοσης θεωρήσεων σε Ρώσους πολίτες. Στην 
αύξηση του αριθμού των τουριστών συμβάλλει σημαντικά και 
η απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει στο μισό το φόρο προ-
στιθέμενης αξίας για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων.

Η βουλγαρία θα διαθέσει πάνω από 32 εκατ. 
ευρώ για τουριστική προβολή το 2011
Ο εθνικός προϋπολογισμός για την προώθηση του τουρισμού 
το 2011 είναι 8 εκατ. ευρώ. Εκτός από το ποσό αυτό, θα διατε-
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България отделя над 32 млн лв. за 
реклама на туризма през 2011 г.
Националният бюджет за туристическа реклама през 2011 г. 
е 8 млн лева. Извън тази сума по линия на Оперативна про-
грама „Регионално развитие” (ОПРР) са заделени още 26 261 
075 лв., стана ясно през декември на заседание на Нацио-
налния съвет по туризъм в Министерството на икономи-
ката, енергетиката и туризма, което прие годишната про-
грама за национална туристическа реклама. През 2011 г. 
България ще участва на някои от най-престижните между-
народни изложения  - тези в Берлин, Москва, Лондон и Киев, 
както и на още 31 международни изложения с информаци-
онни щандове. Министерството ще участва и на осем наци-
онални туристически борси, както и на специализираното 
изложение за екотуризъм във Франция.

Екология
България си връща правото да търгува 
въглеродни емисии
Половин година след като на България беше отнето правото 
да търгува с квоти парникови газове, звеното на ООН, което 
отговаря за прилагането на Протокола от Киото, е преце-
нило, че страната вече се е поправила и е започнала проце-
дура по връщането на акредитацията. Това съобщи в средата 
на декември министърът на околната среда и водите Нона 
Караджова. Акредитацията на България за търговия с еми-
сии бе отнета в края на юни 2010 г. Причината беше лошата 
национална система за инвентаризация на годишните пар-
никови емисии в страната през 2007 и 2008 г. През октомври 
държавата покани на проверка в София екип на ООН, който 
е заключил, че всички пропуски в системата за инвентариза-
ция са отстранени. Според представители на бизнеса това е 
добра новина за българските предприятия, защото много от 
тях разполагат с излишък от квоти за продажба.

Транспорт
„Летище София” обслужи 8% повече път-
ници през ноември
Броят на пътниците, обслужени от двата терминала на 
„Летище София”, нарасна с 8% през ноември, достигайки 

θούν και άλλα 26.261.075 λέβα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιφερειακή Ανάπτυξη». Αυτό κατέστη 
σαφές τον Δεκέμβριο σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου 
Τουρισμού στο Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, η οποία 
ενέκρινε το ετήσιο Πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Το 2011 
η Βουλγαρία θα συμμετάσχει σε κάποιες από τις σημαντικότε-
ρες διεθνείς εκθέσεις, στο Βερολίνο, στη Μόσχα, στο Λονδίνο 
και στο Κίεβο, καθώς και σε άλλες 31 διεθνείς εκθέσεις, με περί-
πτερα ενημέρωσης. Το υπουργείο θα συμμετάσχει σε οκτώ 
εθνικές τουριστικές αγορές και στην εξειδικευμένη έκθεση 
οικοτουρισμού στη Γαλλία.

 Οικολογία
Η βουλγαρία επανέκτησε το δικαίωμα 
εμπορίας εκπομπών  αερίων θερμοκηπίου
Η Βουλγαρία επανέκτησε το δικαίωμα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου έξι μήνες μετά την στέρησή 
του. Η μονάδα των Ηνωμένων Εθνών αρμόδια για την εφαρ-
μογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η χώρα έχει ήδη διορθωθεί και άρχισε τη διαδικασία αποκα-
τάστασης της διαπίστευσης. Αυτό ανακοίνωσε στα μέσα Δεκεμ-
βρίου η υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων κα Νόνα Καρα-
τζόβα. Η διαπίστευση της Βουλγαρίας για εμπορία εκπομπών 
ανακλήθηκε στα τέλη Ιουνίου 2010. Ο λόγος ήταν το φτωχό 
εθνικό σύστημα απογραφής των ετήσιων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στη χώρα το 2007 και το 2008. Τον Οκτώβριο 
η κυβέρνηση κάλεσε στη Σόφια για έλεγχο μια ομάδα του ΟΗΕ, 
η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχουν αποκατασταθεί 
όλες οι ελλείψεις στο σύστημα απογραφής. Σύμφωνα με τους 
εκπροσώπους των επιχειρήσεων, αυτά είναι καλά νέα για τις 
βουλγαρικές εταιρείες, διότι πολλές από αυτές έχουν πλεόνα-
σμα δικαιωμάτων εκπομπής.

 Μεταφορές
8% περισσότεροι επιβάτες στο αεροδρόμιο 
της σόφιας τον νοέμβριο
Ο αριθμός των επιβατών που εξυπηρετήθηκαν από τους δύο 
τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου της Σόφιας αυξήθηκε 
κατά 8% τον Νοέμβριο, φθάνοντας τους 229.806 επιβάτες. Στις 
διεθνείς κανονικές γραμμές ο αριθμός των επιβατών τον Νοέμ-

βριο αυξήθηκε κατά 19.441 άτομα. Οι ξένες 
αεροπορικές εταιρείες κατέγραψαν την 
υψηλότερη αύξηση 13% σε σύγκριση με 
τον Νοέμβριο του 2009. Το ίδιο μήνα απο-
γειώθηκαν και προσγειώθηκαν 3.832 αερο-
σκάφη, καταγράφοντας αύξηση 11,2% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2009.
Αύξηση 13% των πτήσεων στις διεθνείς 
κανονικές γραμμές κατέγραψαν οι βουλγα-
ρικές αεροπορικές εταιρείες. Στους ξένους 
αερομεταφορείς η αύξηση ανέρχεται σε 
10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 
Το Νοέμβριο του 2010 τα φορτηγά αερο-
σκάφη κατέγραψαν ρεκόρ πτήσεων. Πραγ-
ματοποιήθηκαν 300 πτήσεις με φορτηγά 

Снимка: Красимир Юскеселиев
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229 806 души. По международни редовни линии броят на 
пътувалите през месеца се е увеличил с 19 441 пасажери. 
Най-висок е ръстът при чуждестранните авиокомпании – 
13% спрямо месец ноември 2009 г. През същия месец са 
излетели и кацнали 3 832 самолета, което е 11,2% ръст 
спрямо същия период на 2009 г. По международни редовни 
линии българските авиокомпании са постигнали увеличе-
ние на полетите от 13%. При чуждестранните превозвачи 
нарастването е 10% спрямо предходната година. Месец 
ноември 2010 г. е бил рекордно силен за товарната авиа-
ция. Изпълнени са 300 полета с карго самолети, което е 17% 
повече спрямо ноември 2009 г. Превозените със специали-
зирани полети товари са нараснали с 40% и съставляват 
52% от общо обслужените през месец ноември 1 548 тона 
товарни и пощенски пратки.

Енергетика
НЕК ще изгражда вятърен и соларен парк
България ще обяви конкурс за изграждането на вятърен и 
на слънчев парк, които ще имат общ капацитет от 50 мега-
вата, съобщи изпълнителният директор на Националната 
електрическа компания (НЕК) Красимир Първанов. По 
думите му двата парка ще бъдат изградени на места със 
съществуваща мрежа. В същото време Първанов посочи, че 
поне до юли 2011 г. компанията ще продължи да отказва 
присъединяване на нови възобновяеми източници на енер-
гия (ВЕИ), защото мрежата няма достатъчен капацитет, а НЕК 
- достатъчно средства, за да го увеличи по-бързо. Компани-
ята планира да инвестира 150 млн лева през 2011 г., като 80 
млн лева ще бъдат насочени към увеличаване на капаци-
тета на мрежата. 

България отчита рекорден износ на ток 
през 2010 г.
България е удвоила износа си на електроенергия през 2010 
г. По предварителни разчети той е 7 400 гигаватчаса, което е 
21,6% от произведения ток. През 2011 г. се очаква страната 
да изнесе същото количество електроенергия.

αεροσκάφη ή κατά 17% περισσότερες σε 
σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2009.
Τα φορτία που μεταφέρθηκαν με ειδικές πτή-
σεις αυξήθηκαν κατά 40%, που αντιστοιχούν 
στο 52% του συνόλου των 1.548 τόνων απο-
στολών φορτίου και ταχυδρομείου που μετα-
φέρθηκαν το Νοέμβριο.

Ενέργεια
Η nec θα κατασκευάσει αιολικό 
και ηλιακό πάρκο
Η Βουλγαρία θα προκηρύξει διαγωνισμό για 
την κατασκευή αιολικού και ηλιακού πάρκου με 
συνολική δυναμικότητα 50 μεγαβάτ, ανακοί-
νωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Εθνικής 
Εταιρείας Ηλεκτρισμού (NEC) κ. Κρασιμίρ Παρ-
βάνοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, και τα δύο πάρκα 
θα κατασκευαστούν σε περιοχές με υπάρχον 

δίκτυο. Ο κ. Παρβάνοφ πρόσθεσε ότι μέχρι τουλάχιστον τον Ιού-
λιο του 2011, η εταιρεία θα συνεχίσει να αρνείται τη σύνδεση 
νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), επειδή το δίκτυο δεν 
έχει επαρκή χωρητικότητα, ενώ η NEC δεν έχει αρκετά κεφάλαια 
για να την αυξήσει πιο γρήγορα. Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύ-
σει 150 εκατ. λέβα το 2011, 80 εκατ. λέβα από τα οποία θα κατευ-
θυνθούν για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου.

Η βουλγαρία κατέγραψε ρεκόρ στις 
εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το 2010
Η Βουλγαρία έχει διπλασιάσει τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας το 2010. Σύμφωνα με προκαταρκτικούς υπολογισμούς, οι 
εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται σε 7400 GWh ή σε 
21,6% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2011 αναμένε-
ται η χώρα να εξάγει τις ίδιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Υποδομές
σχεδόν 580.000 λέβα θα διατεθούν για την 
ενίσχυση του δρόμου Ε-79 προς Κούλατα
579.000 λέβα θα διατεθούν για να ενισχυθεί ο κεντρικός δρό-
μος Ε-79, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα έξοδα 
αφορούν πληρωμές για τη διάσωση και την αποκατάσταση του 
δρόμου. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα διατεθούν για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης που προκλήθηκε από τις 
πλημμύρες τον Δεκέμβριο. Για τους δρόμους στην περιοχή της 
Σόφιας, θα διατεθούν περίπου 250.000 λέβα, για τους δρόμους 
στην περιοχή του Μπλαγκοεβγκράντ περίπου 430.000 λέβα, 
για την περιοχή του Πέρνικ 41.000 λέβα και για την περιοχή του 
Κιουστεντίλ 460.000 λέβα. Τα κονδύλια είναι για τον καθαρισμό 
τμημάτων του οδικού δικτύου και των εγκαταστάσεων αποχέ-
τευσης, καθώς και για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων 
και του οδοστρώματος.

Η μεικτή επιτροπή για Εδαφική συνεργασία 
βουλγαρίας-Ελλάδας ενέκρινε έργα ύψους 
άνω των 63 εκατ. ευρώ
Τον Δεκέμβριο στη Σόφια έλαβαν χώρα οι δύο πρώτες συνεδρι-
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Инфраструктура
Близо 580 000 лв ще бъдат дадени за 
укрепването на път Е-79 към Кулата
За укрепването на главен път Е-79 ще бъдат отпуснати 579 
000 лв., съобщи Министерството на вътрешните работи. 
Разходите ще бъдат направени за разплащане на спаси-
телни и неотложни аварийно-възстановителни работи. 
Най-голямата част от тях са за овладяване на бедственото 
положение, причинено от наводненията през декември. За 
пътищата в Софийска област ще бъдат отделени около 250 
000 лева, за Благоевградска – около 430 000 лв., за Пернишка 
– 41 000 лв., за Кюстендилска област – 460 000 лв. Средствата 
са за разчистване на пътни участъци, почистване на отво-
днителни съоръжения, разчистване на свлачища, възстано-
вяване на настилки и др.

Съвместният комитет за териториално 
сътрудничество между България и Гърция 
одобри проекти за над 63 млн евро
През декември в София се проведоха първите две заседа-
ния на Съвместния направляващ комитет по Програмата за 
Европейско териториално сътрудничество Гърция - Бълга-
рия 2007 – 2013 г. Първото официално заседание на коми-
тета беше открито от заместник-министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. В него 
участва и представителят на Главна дирекция „Регионална 
политика”  към Европейската комисия Кипрос Киприану. На 
заседанието бяха одобрени за финансиране 66 проекта на 
стойност 63,9 млн евро.
На второто заседание беше одобрен пакетът от документи 
за кандидатстване за набиране на проектни предложения 
на обща стойност 44 млн евро. Приоритетните оси, по които 
ще бъдат набирани проектни предложения, са: „Повиша-
ване качеството на живот”, „Достъпност”, „Конкурентоспосо-
бност и човешки ресурси”. Потенциални бенефициенти по 
тях са общините и техни асоциации, областните 
администрации, неправителствени организа-
ции, изследователските институти, камарите и 
други организации от граничния регион.
Разработването и изпълнението на съвместни 
българо-гръцки проекти по програмата с общ 
бюджет от 130 млн. евро ще допринесе за по-
нататъшното социално-икономическо развитие 
на граничните райони, за екосъобразното упра-
вление на околната среда, за опазването на кул-
турните ценности и традиции, както и за увели-
чаване възможностите за разработване и 
осъществяване на съвместни инициативи в гра-
ничните области.

Регионалното министерство ще 
контролира пътните европроекти
Министерството на регионалното развитие 
създаде през декември дирекция, която ще кон-
тролира и координира изпълнението на път-
ните проекти по оперативната програма „Транс-
порт”, изпълнявани от Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ). Целта е да се ускори 
изпълнението на проектите. Новата дирекция 

άσεις της μικτής συντονιστικής επιτροπής στο Πρόγραμμα για 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 – 
2013”. Την πρώτη επίσημη συνεδρίαση της επιτροπής άνοιξε η 
υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κα Λιλιάνα Παβλόβα. 
Στη συνεδρίαση πήρε μέρος και ο εκπρόσωπος της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή κ. Κύπρος Κυπριανού. Κατά τη συνεδρίαση 66 έργα 
ύψους 63,9 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση. 
Στη δεύτερη συνεδρίαση εγκρίθηκε το πακέτο εγγράφων για 
συλλογή προτάσεων ύψους 44 εκατ. ευρώ. Θα συλλέγονται 
προτάσεις σύμφωνα με τους ακόλουθους άξονες προτεραιότη-
τας: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής», «Προσβασιμότητα», 
«Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινο δυναμικό». Δυνητικοί 
δικαιούχοι είναι οι δήμοι και οι ενώσεις τους, οι νομοί, οι ΜΚΟ, 
τα ερευνητικά ιδρύματα, τα επιμελητήρια και οι άλλες οργανώ-
σεις από τις παραμεθόριες περιοχές.
Η ανάπτυξη και η υλοποίηση κοινών ελληνοβουλγαρικών 
έργων στο πλαίσιο του προγράμματος με συνολικό προϋπολο-
γισμό ύψους 130 εκατ. ευρώ θα συμβάλουν στην περαιτέρω 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιο-
χών, στη διατήρηση των πολιτιστικών αξιών και παραδόσεων 
και στην αύξηση των ευκαιριών ανάπτυξης και υλοποίησης κοι-
νών πρωτοβουλιών στις εν λόγω περιοχές.

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα 
εποπτεύει τα οδικά ευρωπαϊκά έργα 
Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ίδρυσε τον Δεκέμβριο 
μια διεύθυνση, η οποία θα εποπτεύει και θα συντονίζει την υλο-
ποίηση των οδικών έργων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Μεταφορών» που υλοποιούνται από την Υπη-
ρεσία Οδικών Υποδομών. Ο στόχος είναι να επιταχυνθεί η υλο-
ποίηση των έργων. Η νέα διεύθυνση θα χρηματοδοτηθεί από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική βοήθεια». Δέκα άτομα θα 
διευθύνουν τα έργα των αυτοκινητοδρόμων «Τράκια», «Μαρί-
τσα», «Στρούμα» και τα λοιπά έργα στα πλαίσια του επιχειρησι-
ακού προγράμματος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Μετα-
φορών.
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ще се финансира от оперативната програма „Техническа 
помощ”. В нея ще работят десет души, които ще управляват 
проектите за „Тракия”, „Марица”, „Струма” и останалите по 
оперативната програма, която е на подчинение на транс-
портното министерство.

Апликационната форма на магистрала 
„Тракия” е на финала
Апликационната форма на магистрала “Тракия” е на финал-
ната права, съобщи през декември министърът на регио-
налното развитие Росен Плевнелиев. Той е получил увере-
ние от Европейската комисия, че скоро ще бъде взето 
решение за еврофинансирането на проекта. Индикативната 
стойност на проекта е 350 млн евро, от които 280 млн евро 
са от европейските фондове, а 70 млн евро - национално 
съфинансиране.

България ще инвестира до 600 млн лв. за 
стабилизиране на железниците
До 600 млн лв. ще инвестира правителството в двете дър-
жавни железопътни компании - превозвачът холдинг „Бъл-
гарски държавни железници” (БДЖ) и инфраструктурното 
дружество национална компания „Железопътна инфра-
структура” (НКЖИ). Това ще стане със заем от Световната 
банка. Парите няма да се използват за инвестиции, а основно 
за покриване на стари заеми - най-вече към германската 
KfW и Българската банка за развитие. По-голямата част от 
сумата - до 460 млн лв., ще е за БДЖ. НКЖИ ще получи до 140 
млн. лв. от кредита за инвестиции в нови машини и системи 
за управление на движението.

Метростанцията на бул. „Цариградско 
шосе” ще бъде завършена предсрочно
През април 2012 г., вместо в края на същата година, ще бъде 
завършена  метростанцията и буферният паркинг към нея, 
които се изграждат като част от разширението на първи 
метродиаметър на бул. „Цариградско шосе” в София. Това 
стана ясно по време на инспекцията на строителството, 
която премиерът Бойко Борисов направи през декември. 
Метростанцията е част от участъка от метрото „Младост 1”– 
бул. „Цариградско шосе” и е с обща дължина 2,5 км. „За  при-
близително 45% от времето са изпълнени над 50% от строи-
телните дейности”, отбеляза премиерът Борисов. Той 
допълни, че за първи път със средства от оперативна про-
грама „Транспорт” ще бъдат закупени влакове, необходими 
за метрото.

Земеделие
България и Гърция ще рекламират заедно 
агропродукти
България и Гърция ще популяризират заедно продукти по 
програми на Европейския съюз. Това се разбраха на среща 
министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов 
и министъра на развитието на селските райони и храните 
на Гърция Костас Скандалидис. Гръцкият министър пред-
ложи България да рекламира месо и месни продукти, а 
южната ни съседка – зехтин. Популяризирането ще става 
както в ЕС, така и в трети страни. Двамата министри обсъ-

Τα έντυπα αίτησης του αυτοκινητοδρόμου 
«Τράκια» βρίσκονται στην τελική ευθεία
Τα έντυπα αίτησης του αυτοκινητοδρόμου «Τράκια» βρίσκονται 
στην τελική ευθεία, ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ο υπουργός 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρόσεν Πλέβνελιεφ. Ο κ. Πλέβνελιεφ 
έλαβε τη διαβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι σύντομα 
θα ληφθεί η απόφαση για την κοινοτική χρηματοδότηση του 
έργου. Το ενδεικτικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 350 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων 280 εκατ. ευρώ είναι από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία και 70 εκατ. ευρώ είναι εθνική συγχρηματοδότηση.

Η βουλγαρία θα επενδύσει έως και 600 
εκατ. ευρώ για τη σταθεροποίηση των 
σιδηροδρόμων
Η κυβέρνηση θα επενδύσει έως και 600 εκατ. στις δύο κρατικές 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, στον μεταφορέα «Βουλγαρική 
κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων» (BDZ) και στην εθνική εται-
ρεία υποδομών «Σιδηροδρομικές Υποδομές». Αυτό θα γίνει με 
δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα χρήματα δεν θα χρησιμο-
ποιηθούν για επενδύσεις, αλλά κυρίως για την κάλυψη παλαιών 
δανείων, ως επί το πλείστον προς τη γερμανική KfW και τη Βουλ-
γαρική Τράπεζα Ανάπτυξης. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού 
– έως 460 εκατ. λέβα θα είναι για την εταιρεία BDZ. Η εταιρεία 
«Σιδηροδρομικές Υποδομές» θα λάβει έως και 140 εκατ. ευρώ 
για επενδύσεις σε νέα μηχανήματα και συστήματα διαχείρισης 
της κυκλοφορίας.

ο σταθμός του μετρό επί της λεωφόρου 
«Tsarigradsko» θα ολοκληρωθεί νωρίτερα
Τον Απρίλιο του 2012, αντί στο τέλος του 2012 θα έχει ολοκλη-
ρωθεί ο σταθμός του μετρό και ο παρακείμενος χώρος στάθ-
μευσης που κατασκευάζονται ως μέρος της επέκτασης της 
πρώτης διαδρομής του μετρό στη Λεωφόρο «Tsarigradsko 
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диха също обща позиция на страните за бъдещето на 
Общата селскостопанска политика след 2013 г. Реформата 
на общата селскостопанска политика ни изправя пред 
много предизвикателства, коментира гръцкият министър. 
Очаква се да има трудни преговори и решения, каза още 
министър Скандалидис. Затова решихме да бъдем на един 
бряг и да преговаряме заедно, като намерим обща позиция 
между нашите страни по конкретни теми, посочи той.
Двамата се разбраха за изграждането на общи поливни сис-
теми за земеделието в пограничните райони. Гърция ще 
окаже на България съдействие за преструктурирането на 
тютюнопроизводството, обясни министър Найденов. Гър-
ция ще помогне и с добрата си практика по отношение на 
защитата на узото като традиционна напитка. Страната ще 
сподели опита си, за да може България да защити гроздо-
вата ракия като традиционна напитка.

Балансът на зърното е добър
Зърненият баланс на България е добър, има и за износ, и за 
потребление, стана ясно на заседание на Консултативния 
съвет по зърното в края на 2010 г. Този извод се потвърж-
дава и от представената от дирекция „Растениевъдство” 
информация за хода на есенната кампания. По предвари-
телни данни производството при основните есенни кул-
тури възлиза на 3,9 млн тона пшеница и 795 000 тона ече-
мик. Предварителната информация показва, че 
предсеитбена подготовка на почвата върви със същите 
темпове, като през 2009 г. До края на ноември засетите с 
пшеница площи са 9 990 000 дка, което е с 1,14% по-малко 
от 2009 г. С ечемик са засети 1 748 000 дка, което е по-малко 
с 20,54% спрямо същия период на предходната година. 
Площите на маслодайната рапица са с 16,98% повече, като 
достигат 2 164 000 дка.   

shosse» στη Σόφια. Αυτό κατέστη σαφές κατά την επιθεώρηση 
της κατασκευής, την οποία ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορί-
σοφ έκανε το Δεκέμβριο. Ο σταθμός του μετρό είναι μέρος της 
διαδρομής «Mladost 1» - λεωφ. «Tsarigradsko shosse» και έχει 
συνολικό μήκος 2,5 χιλιομέτρων. «Για το 45% του χρόνου περί-
που έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 50% των κατασκευαστικών 
εργασιών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπορίσοφ. Σημείωσε 
επίσης ότι για πρώτη φορά τα απαραίτητα τρένα θα αγορα-
στούν με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταφο-
ρές».

Γεωργία
Κοινή διαφημιστική καμπάνια Ελλάδας–
βουλγαρίας για τα αγροτικά προϊόντα
Η Βουλγαρία και η Ελλάδα θα διαφημίσουν από κοινού αγρο-
τικά προϊόντα μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό αποκάλυψαν μετά τη συνάντησή τους ο Βούλγαρος 
Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων Μίροσλαβ Νάιντενοφ και ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας 
Κώστας Σκανδαλίδης. Ο Έλληνας υπουργός πρότεινε η Βουλγα-
ρία να διαφημίσει το κρέας και τα προϊόντα κρέατός της, ενώ η 
Ελλάδα το ελαιόλαδο. Η καμπάνια θα προβληθεί σε χώρες που 
βρίσκονται τόσο εντός όσο κι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την κοινή θέση των χωρών 
για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 
2013. «Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μας φέρνει αντιμέτωπους με 
πολλές προκλήσεις», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Αναμένεται 
να υπάρξουν δύσκολες διαπραγματεύσεις και αποφάσεις, 
τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης και πρόσθεσε «αποφασίσαμε να είμα-
στε στην ίδια όχθη, να διαπραγματευτούμε και να καταλήξουμε 
σε κοινή θέση των χωρών μας σε συγκεκριμένα ζητήματα».
Οι κ.κ. Σκανδαλίδης και Νάιντενοφ συμφώνησαν στην κατα-
σκευή κοινών συστημάτων άρδευσης στις παραμεθόριες περι-
οχές. Η Ελλάδα θα παράσχει υποστήριξη στη Βουλγαρία για την 
αναδιάρθρωση της βιομηχανίας καπνού, δήλωσε ο υπουργός 
Νάιντενοφ. Η χώρα θα βοηθήσει επίσης με τις βέλτιστες πρα-
κτικές της όσον αφορά την κατοχύρωση του ούζου ως παραδο-
σιακό ποτό. Η χώρα θα μοιραστεί τις εμπειρίες της, προκειμέ-
νου και η Βουλγαρία να μπορέσει να κατοχυρώσει το ρακί από 
σταφύλι ως παραδοσιακό ποτό.
 
Καλό το ισοζύγιο σιτηρών 
Το ισοζύγιο σιτηρών της Βουλγαρίας είναι καλό, ενώ υπάρχουν 
σιτηρά και για εξαγωγή και για κατανάλωση, κατέστη σαφές 
κατά τη συνεδρίαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Σιτηρών 
στο τέλος του 2010. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τις 
πληροφορίες της διεύθυνσης «Καλλιεργειών» για την πορεία 
της φθινοπωρινής σοδειάς. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
στοιχεία, η παραγωγή των κύριων καλλιεργειών εκτιμάται σε 
3,9 εκατ. τόνους σιτάρι και σε 795.000 τόνους κριθάρι.
Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η προετοιμασία του 
εδάφους για σπορά ακολουθεί τον ρυθμό του 2009. Μέχρι τα 
τέλη Νοεμβρίου οι εκτάσεις με σιτάρι θα είναι 9.990.000 στρέμ-
ματα ή κατά 1,14% λιγότερες από το 2009. 1.748.000 στρέμματα 
έχουν φυτευτεί με κριθάρι, δηλαδή κατά 20,54% λιγότερα σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Οι εκτάσεις με ελαιοκράμβη είναι κατά 16,98% περισσότερες, 
φθάνοντας τα 2,164 εκατ. στρέμματα.  

Снимка: Цветелина Белутова
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Σόφια 1700, Συμεώνοβσκο σοσέ 110, GSM: 0887 90 90 55, 0887 78 39 07, www.maxiso�a.com
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ΜΑΞΙ ΣΟΦΙΑ
Ελληνικό εστιατόριο
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За да успееш, трябва да имаш визия какво искаш да постигнеш и 
да се доверяваш на професионалисти – това е рецептата, зале-
гнала в основата на успеха на „Алма Либре”. Фирмата, която има 
над 15-годишна история в България, многократно е отличавана 
на специализираното изложение за сладкари и хлебари БУЛ-
ПЕК заради високото качество и оригиналните си продукти.

Зад този успех стоят визията и философията на основателя 
на фирмата – Янис Лиолиос. Той вярва, че съвременният търго-
вец трябва да спре да фокусира вниманието си само върху 
ниската цена и да започне да предлага на потребителя комби-
нация от здравословна храна, която доставя наслада и не е 
скъпа. За да реализира своя идеал, на търговеца са му нужни 
преди всичко качествени партньори. Доставчиците на „Алма 
Либре” са най-добрите компании в бранша в цял свят.

Следвайки тази стратегия, „Алма Либре” се налага безспорно 
в България като най-надеждния партньор на всички майстори 
сладкари и хлебари, които искат да гарантират постоянно и 
изключително качество на своите продукти. Фирмата има 29 
доставчици от цял свят. Те произвеждат над 40 000 продукта, от 
които „Алма Либре” съвместно избира много внимателно какво 
да предложи на българските професионалисти.

Лиолиос обяснява, че бъдещето на сладкарството и хлебоп-
роизводството е в т. нар. продукти от нова генерация. „Проду-
ктите от нова генерация  са новаторски продукти-суровини, 
които осигуряват винаги стабилни и висококачествени резул-
тати. Над 400 различни такива новаторски продукти избра и 
предлага нашата фирма от най-добрите, според нас, произво-
дители от целия свят”, разказва Лиолиос. Опитът му показва, че 
комбинирането на съвременни технологии с продуктите от 
нова генерация реално сваля себестойностите на крайните 
изделия, откривайки нови производствени възможности.

За да се използват тези продукти обаче, трябва да бъде кул-
тивирана и развита и нагласата за търсене и творчество. Тук на 
помощ идват инициативите за обучения и презентации в „Алма 

„алма Либре” –  
сладкият успех 
на споделения 
професионализъм

Για να επιτύχεις, πρέπει να έχεις όραμα, συγκεκριμένους 
στόχους και παράλληλα, να  μπορείς να εμπιστεύεσαι τους ειδι-
κούς- αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας της Alma Libre. Η εται-
ρία, με πάνω από 15 χρόνια ιστορία στη Βουλγαρία, έχει διακρι-
θεί κατ ‘επανάληψη - για την υψηλή ποιότητα και τα πρωτότυπα 
προϊόντα της - από την κλαδική έκθεση για αρτοποιούς και 
ζαχαροπλάστες BULPEK.

Πίσω απ΄ αυτήν την επιτυχία βρίσκονται το όραμα και η 
φιλοσοφία του ιδρυτή της εταιρίας –  Ιωάννη Λιόλιου, ο οποίος 
πιστεύει ότι ο σύγχρονος επιχειρηματίας δεν πρέπει να εστιάζει 
την προσοχή του αποκλειστικά και μόνο στη χαμηλή τιμή, αλλά 
και στο συνδυασμό υγιεινού, απολαυστικού και  παράλληλα 
οικονομικά προσιτού φαγητού  για τους καταναλωτές. Για την 
υλοποίηση των στόχων  του ο έμπορος χρειάζεται πρώτ’ απ’ όλα 
στρατηγικούς συνεργάτες και οι προμηθευτές της Alma Libre 
είναι οι καλύτερες εταιρίες του κλάδου παγκοσμίως.  

Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική, η Alma Libre καθιερώ-
νεται αναμφίβολα στη Βουλγαρία ως ένας απ τους πιο  αξιόπι-
στους συνεργάτες  των αρτοποιών και ζαχαροπλαστών που 
θέλουν να εξασφαλίσουν  σταθερή  και υψηλή ποιότητα στα 
προϊόντα τους. Η εταιρία έχει 29 προμηθευτές απ’ όλο τον κόσμο, 
οι οποίοι παράγουν πάνω από 40 000 προϊόντα. Η  Alma Libre, 
με ιδιαίτερη προσοχή  επιλέγει μαζί με τους  προμηθευτές της, 
τα προϊόντα που προτείνει στους Βουλγάρους επαγγελματίες. 

Ο Ιωάννης Λιόλιος εξηγεί ότι το μέλλον της ζαχαροπλαστι-
κής και της αρτοποιίας βρίσκεται στα λεγόμενα προϊόντα νέας 
γενιάς τονίζοντας ότι  «τα προϊόντα νέας γενιάς είναι καινοτόμα 
προϊόντα - πρώτες ύλες, που εξασφαλίζουν πάντοτε σταθερά 
αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Η εταιρία μας προσφέρει 
πάνω από 400 διαφορετικά καινοτόμα προϊόντα από τους καλύ-
τερους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο». Η εμπειρία του δείχνει 
ότι ο συνδυασμός σύγχρονων τεχνολογιών με τα προϊόντα νέας 
γενιάς μειώνει το κόστος των τελικών προϊόντων διαμορφώνο-
ντας  νέες προοπτικές για τους επαγγελματίες. 

Ωστόσο, για να χρησιμοποιη-
θούν αυτά τα προϊόντα, πρέπει να 
καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί η 
διάθεση αναζήτησης και δημιουρ-
γίας. Καθοριστικό ρόλο εδώ, έρχε-
ται να παίξει  η πρωτοβουλία διορ-
γάνωσης  εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων για την επιμόρφωση 
των επαγγελματιών, αλλά  και οι 
παρουσιάσεις του «Συμβουλευτι-
κού Κέντρου» της Alma Libre. Το 
Κέντρο διοργανώνει – χωρίς οικο-
νομική επιβάρυνση - συναντήσεις 
των επαγγελματιών απ’ όλη τη 
Βουλγαρία με ειδικούς  τεχνολό-
γους των προμηθευτών της Alma 
Libre. Στα σεμινάρια αυτά,  ζαχαρο-
πλάστες και αρτοποιοί μαθαίνουν 

alma Libre -  
η «γλυκιά»  

επιτυχία ! 
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Какво още каза Янис Лиолиос:
Г-н Лиолиос, как избрахте да се занимавате с търговия на 
хранителни стоки? Кое Ви привлече в този бизнес?
Завърших социология в Софийския университет през 1989 
г. Следдипломната ми квалификация и практика в облас-
тта на икономическата социология (публични отношения 
и реклама) ми даде възможност да се приближа повече към 
търговската действителност, абстрахирайки се от акаде-
мичните, понякога сухи анализи и методики. Така още през 
1992 г. започнах да се занимавам с търговия и дистрибуция 
на хранителни стоки. Избрах точно тази сфера, защото в 
семейството ми има такава традиция и имам детски спомени 
и знания от професията на баща ми, който беше собственик 
на обекти за обществено хранене в Гърция.
Години наред вашата фирма получава награди на спе-
циализираното изложение БУЛПЕК. Каква е вашата 
рецепта за успех?

- Съвременният потребител по природа търси наслада и все 
по-високо качество.  Особено по време на кризата много 
повече се афишира аргументът за ниските цени и много по-
малко -  за величието на качеството. Връзката здравословно 
хранене–наслада-мярка при консумацията е  слабо застъпена 
и анализирана в общественото пространство.   Точно тази 
наша теза представяме в изложенията, в които участваме 
през последните години. Бутикови сладкиши с индивидуално 
творчество на съвременни млади майстори, традиционни 
хлябове с аромата и вкуса на  селото, оригинални ястия с уни-
кални вкусове.  Това ентусиазира крайните потребители.
Много фирми в последните години избраха да намаляват 
себестойността и да увеличват производителността 
като стратегия за увеличаване на печалбата. Каква е  
вашата стратегия за справяне с кризата?
Нищо лошо в това! Всеки определя стратегията си. Негово 
величество грамотният съвременнен потребител, който 
следва принципите и културата на здравословното хранене, 
основано върху мярката, насладата и достъпната цена, е 
царят, който  определя правилата на играта.

Либре консултантски център”. Центърът организира безплатно 
срещи на професионалисти от цялата страна със своите техно-
лози, както и със специалисти от фирмите, които е избрала за 
свои доставчици. На тези семинари сладкарите и хлебарите 
научават от световните лидери в бранша какви са най-новите 
технологии, продукти, рецепти и тенденции. „Алма Либре” 
обмисля всеки детайл и дава на клиентите си цялото ноу-хау до 
крайната продажба. „Продажбата е цялостна система и ние се 
опитваме да я представим като такава на нашите клиенти”, спо-
деля Лиолиос. Затова майсторите-сладкари и хлебари не се 
обучават само  как да използват продуктите от новата генера-
ция, а и как да работят с украсата, как най-добре да разположат 
продуктите по витрините,  по какъв начин да украсят магази-
ните си и дори как да общуват с клиентите си.

Фантазията, творчеството и най-вече желанието също са 
важни. „Всяко човешко действие по природа не може да не 
бъде основано върху творчеството. В центъра на вниманието  
трябва да бъде съвременният развиващ се потребител и задо-
воляването на неговите нужди”, обобщава Лиолиос. 

Τι άλλο είπε ο κ. ιωάννης λιόλιος: 

Κύριε Λιόλιο, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε  με το εμπόριο 
τροφίμων; Τι σας προσέλκυσε στο χώρο αυτό; 
Το 1989 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο της 
Σόφιας, Σχολή Κοινωνιολογίας. Οι μεταπτυχιακές σπουδές μου 
και η πρακτική μου στον τομέα της οικονομικής κοινωνιολογίας 
(δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση) μου έδωσαν τη δυνατότητα 
να προσεγγίσω περισσότερο την εμπορική πραγματικότητα,  
στηριζόμενος βέβαια  και στις ακαδημαϊκές αναλύσεις και 
μεθοδολογίες. Έτσι, το 1992 άρχισα να ασχολούμαι και πρακτικά 
με το μάρκετινγκ και  το εμπόριο  τροφίμων. Επέλεξα το 
συγκεκριμένο χώρο λόγω οικογενειακής παράδοσης, παιδικών 
αναμνήσεων, γνώσεων  και εμπειριών  αφού η οικογένεια μου 
δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα επί σειρά ετών στο χώρο της 
μαζικής εστίασης.
Χρόνια τώρα η εταιρεία σας βραβεύεται από την κλαδική 
έκθεση BULPEK. Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας σας; 

Ο σύγχρονος άνθρωπος  αναζητά από τη φύση του την απόλαυση 
και την  όλο και υψηλότερη ποιότητα. Ειδικά κατά την περίοδο 
της κρίσης δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις χαμηλότερες τιμές  
και λιγότερο στην υπεροχή της  ποιότητας. Η σχέση: υγιεινή 
διατροφή- απόλαυση-μέτρο, σπάνια καλλιεργείται  δημοσίως.
Αυτήν ακριβώς τη θέση παρουσιάζουμε στις εκθέσεις που 
συμμετέχουμε τα τελευταία χρόνια. Τα boutique γλυκίσματα 
με τη μοναδική δημιουργία των σύγχρονων ζαχαροπλαστών, 
το παραδοσιακό ψωμί με το άρωμα και τη γεύση του χωριού, 
τα αυθεντικά σκευάσματα με τις μοναδικές γεύσεις – αυτά είναι 
που ενθουσιάζουν τον τελικό καταναλωτή.
Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες επέλεξαν να μειώσουν το 
κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα ως στρατηγική 
αύξησης των κερδών. Ποια είναι η δική σας στρατηγική για την 
αντιμετώπιση της κρίσης; 
Δεν είναι κακό αυτό! Ο καθένας καθορίζει τη στρατηγική του. 
Ο καλλιεργημένος σύγχρονος πελάτης που ακολουθεί τις αρχές 
και την κουλτούρα της υγιεινής διατροφής, βασισμένης στο 
μέτρο, την απόλαυση και την προσιτή τιμή, είναι αυτός που  θα 
καθορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού.

και ενημερώνονται από τους πρωτοπόρους της παγκόσμιας 
βιομηχανίας για τις τελευταίες τεχνολογίες, εξελίξεις, νέα προϊό-
ντα, συνταγές και τάσεις. Η Alma Libre μελετά με κάθε λεπτομέ-
ρεια θέματα που αφορούν την πώληση και προσφέρει στους 
πελάτες όλη την τεχνογνωσία - από τα προϊόντα και την παρα-
γωγή τους μέχρι τον τρόπο πώλησης στον τελικό καταναλωτή 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Η πώληση αποτελεί ένα ολό-
κληρο σύστημα και ως τέτοιο προσπαθούμε να το παρουσιά-
σουμε στους πελάτες μας», αναφέρει ο κ. Λιόλιος. Γι’ αυτό οι 
ζαχαροπλάστες και οι αρτοποιοί μαθαίνουν  όχι μόνο πώς να 
δουλεύουν με  τις πρώτες ύλες, αλλά  και πως να διακοσμούν τα 
προϊόντα τους, πώς να  τα τοποθετούν στη βιτρίνα του καταστή-
ματος, αλλά και άλλες τεχνικές επικοινωνίας και προώθησης.  

Η φαντασία και η διάθεση για δημιουργία είναι τα στοιχεία  
που πρέπει να χαρακτηρίζουν το σύγχρονο  επαγγελματία. 
«Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα βασίζεται στη δημιουργικό-
τητα. Στο κέντρο της προσοχής θα πρέπει να είναι ο όλο και 
περισσότερο απαιτητικός  καταναλωτής και η ικανοποίηση των 
αναγκών του», συνοψίζει ο κ. Λιόλιος.  
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Forbes, най-влиятелното биз-
нес списание в света, стъпи на 
българския пазар в края на 
миналата година. Изданието e 
част от портфолиото на “Атика 
Медия България” ООД.

Специалното годишно 
издание на Forbes България е 
посветено на богатството и 
пътя към него. То съдържа 
класация на милиардерите 
по света и представя 21-те 
най-влиятелните български 
предприемачи. 

Изданието включва 
ин тервю с министър-предсе-
дателя Бойко Борисов за биз-
неса, политиката, управлени-
ето и реформите, както и 
статии от министъра на ико-
номиката, енергетиката и 
туризма Трайчо Трайков, 
министъра, отговарящ за 
средствата от ЕС Томислав 
Дончев, и от влиятелни бъл-
гарски анализатори за уро-
ците на кризата, бизнес сре-
дата, която води към 
просперитет, икономиката на щастието, българския поли-
тико-икономически лабиринт в ЕС, естонското икономиче-
ско чудо, богатството на домакинствата, тенденциите в бан-
ковия сектор, фискалния борд, здравеопазването, висшето 
образование и пенсионната система. Специално внимание е 
отделено на зелената икономика и устойчивото строител-
ство.

Списанието бе официално представено в хотел „Шера-
тон” на кръгла маса на тема „Създаване на богатство: Бълга-
рия през следващите 20 години”. В дискусията участваха 
министрите Трайков и Дончев, главният изпълнителен 
директор на пенсионносигурителна компания „Доверие” 
Даниела Петкова, председателят на надзорния съвет на „Гла-
вболгарстрой Холдинг” Симеон Пешов, изпълнителният 
директор на „Риск Инженеринг” Богомил Манчев и старши 
икономистът в институт „Отворено Общество” София Георги 
Ангелов.

„Въпреки че изглежда странно Forbes да започне да се 
издава в България в този труден икономически период, аз 
вярвам, че на нас ни е нужен именно сега, защото Forbes е 
много повече от бизнес списание – той е неизчерпаем източ-
ник на идеи за бизнес успех и вдъхновение. Forbes е мощно 
средство в трудните ситуации, защото той показва на своите 
читатели възможностите за растеж и просперитет”, каза 
главният редактор на списание Forbes Йордан Матеев.

Според Трайков, надеждата на България за бърз напре-
дък е в изграждането на икономика на знанието. Той обеща, 
че правителството ще помогне това да се случи чрез въвеж-
дане на прозрачно законодателство.

Месечните издания на Forbes ще започнат да излизат 
през пролетта на 2011 г. 

Forbes вече и на български

Το Forbes, το πλέον ισχυρό επιχειρηματικό 
περιοδικό στον κόσμο, εισήλθε στην 
αγορά της Βουλγαρίας στα τέλη του προη-
γούμενου έτους. Η έκδοση αποτελεί μέρος 
του χαρτοφυλακίου της Attica Media 
Bulgaria.

Η ειδική ετήσια έκδοση του Forbes στη 
Βουλγαρία είναι αφιερωμένη στον πλούτο 
και στον δρόμο προς αυτόν. Περιλαμβάνει 
τη γνωστή λίστα με τους πλουσιότερους 
ανθρώπους στον κόσμο και παρουσιάζει 
τους 21 πιο ισχυρούς Βούλγαρους επιχει-
ρηματίες. Το περιοδικό περιλαμβάνει 
συνέντευξη με τον πρωθυπουργό Μπόικο 
Μπορίσοφ με θέμα την πολιτική, τις επιχει-
ρήσεις, τη διακυβέρνηση και τις μεταρρυθ-
μίσεις, καθώς και άρθρα από τον υπουργό 
Οικονομίας και Ενέργειας Τράιτσο Τράι-
κοφ, τον υπουργό αρμόδιο για τη διαχεί-
ριση ευρωπαϊκών κονδυλίων Τομισλάβ 
Ντόντσεφ και από γνωστούς Βούλγαρους 
αναλυτές. Τα κύρια θέματα στην έκδοση 

είναι τα διδάγματα της κρίσης, το επιχειρηματικό περιβάλλον που 
οδηγεί σε ευημερία, η οικονομία της ευτυχίας, ο βουλγαρικός 
πολιτικός και οικονομικός λαβύρινθος στην ΕΕ, το οικονομικό 
θαύμα της Εσθονίας, ο πλούτος των νοικοκυριών, οι τάσεις στον 
τραπεζικό τομέα, το νομισματικό συμβούλιο, η υγεία, η εκπαί-
δευση και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνε-
ται στην πράσινη οικονομία και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το περιοδικό παρουσιάστηκε επίσημα στο ξενοδοχείο 
Sheraton σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Δημιουρ-
γώντας πλούτο: η Βουλγαρία στα επόμενα 20 χρόνια». Στη συζή-
τηση συμμετείχαν οι υπουργοί Τράικοφ και Ντόντσεφ, η διευθύ-
νουσα σύμβουλος της ασφαλιστικής εταιρείας Doverie Ντανιέλα 
Πετκόβα, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του 
Glavbolgarstroy Holding Σιμεών Πέσοφ, ο εκτελεστικός διευθυ-
ντής του Risk Engineering Μπογκομίλ Μάντσεφ και ο ανώτερος 
οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Ανοιχτής Κοινωνίας της Σόφιας 
Γκεόργκι Άγγελοφ.

«Αν και φαίνεται λίγο παράξενο το Forbes να εισέρχεται στη 
Βουλγαρία σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, πιστεύω ότι 
το χρειαζόμαστε τώρα ακριβώς, επειδή το Forbes είναι κάτι πολύ 
παραπάνω από επιχειρηματικό περιοδικό - είναι μια ανεξάντλητη 
πηγή ιδεών έμπνευσης και επιχειρηματικής επιτυχίας. Το Forbes 
είναι ένα ισχυρό εργαλείο σε δύσκολες καταστάσεις, επειδή δεί-
χνει στους αναγνώστες του ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας», 
δήλωσε ο αρχισυντάκτης του περιοδικού κ. Γιορντάν Ματέεφ. 
Σύμφωνα με τον κ. Τράικοφ, η Βουλγαρία μπορεί να πετύχει ταχεία 
πρόοδο με την οικοδόμηση της οικονομίας της γνώσης. Υποσχέ-
θηκε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει με τη θέσπιση διαφανούς 
νομοθεσίας. Οι μηνιαίες εκδόσεις του Forbes θα κυκλοφορήσουν 
στη αγορά από την άνοιξη του 2011. 

Το Forbes  
και στα  

βουλγαρικά
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„Уникредит Булбанк” с 
награда от ЕБВР за енергийна 
ефективност, „Банка Пиреос 
България” отличена като 
партньор
„Европейската банка за възстановяване и развитие” (ЕБВР) 
награди „УниКредит Булбанк” за приноса й към повишаване 
на енергийната ефективност в страната и отличи банка 
„Пиреос България” с приз за ползотворно сътрудничество. 
Това се случи на официалната церемония по връчване на 
наградите на EБВР за проекти в областта на енергийната 
ефективност. От началото на 2010 г. до ноември „УниКредит 
Булбанк” е отпуснала 14 кредита на обща стойност над 9,4 
млн евро. В напреднала фаза от процеса на одобрение са 
четири проекта в размер на близо 5 млн. евро. Сред клиен-
тите с най-големи кредити по линията на ЕБВР се нареждат 
компаниите „Хан Аспарух”, „Спарки Елтос”, „Хан Омуртаг,” 
„Оргахим” и „Леми Трафо”. 

„Банка Пиреос България” е дългогодишен партньор на 
ЕБВР по програмите в подкрепа на бизнеса, който е насочен 
към енергийната ефективност и устойчивото развитие. 
Следвайки своята философия на отговорна към околната 
среда компания, банката насърчава зелените практики в 
бизнеса и подкрепя проекти за възобновяеми енергийни 
източници, които водят до устойчиво използване на при-
родните ресурси. Един от най-успешните екологично ори-
ентирани бизнес проекти, подкрепени от „Банка Пиреос 
България”, е този на базираната във Велико Търново фирма 
за производство на мляко и млечни продукти “Лактима”. 
Компанията получи награда за екологичен продукт, произ-
веден чрез енерго-ефективна технология.

Награди „Банкер на годината” 
за Асен Ягодин и Андреа Казини
Изпълнителният директор на „Пощенска банка” Асен Яго-
дин, главният оперативен директор на „УниКредит Булбанк” 
Андреа Казини и председателят на управителния съвет и 
главен изпълнителен директор на „Райфайзенбанк Бълга-
рия” Момчил Андреев бяха избрани за „Банкер на годината” 
2010 в престижната годишна класация на в. „Банкеръ”.

n „2010 г. беше трудна, но успешна година за 
банковия сектор, който устоя на ударите на 
кризата, остана стабилен и сигурен”, отбеляза 
асен ягодин при получаването на отличието. 

n „В края на още една трудна година сме, но 
имам чувството, че въпреки кризата банковата 
система затвърди важната си и уникална 
роля за българската икономика и за нашите 
клиенти. Използвам възможността да пожелая 
на всички ни една по-добра 2011 и да честитя 
Коледа”, каза казини. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
βράβευσε την UniCredit Bulbank για τη συμβολή της στη βελτί-
ωση της ενεργειακής απόδοσης στη Βουλγαρία και την Piraeus 
Bank Bulgaria για την εποικοδομητική συνεργασία της. Αυτό 
συνέβη κατά την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων της 
ΕΤΑΑ για έργα ενεργειακής απόδοσης. Το πρώτο ενδεκάμηνο 
του 2010 η UniCredit Bulbank έδωσε 14 δάνεια συνολικού 
ύψους άνω των 9,4 εκατ. ευρώ. Τέσσερα έργα ύψους 5 εκατ. 
ευρώ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας 
έγκρισης. Μεταξύ των πελατών με τα υψηλότερα δάνεια αυτού 
του είδους είναι οι εταιρείες Khan Asparouh, Sparky Eltos, Khan 
Omurtag, Orgachim και Lemi Trafo.

Η Piraeus Bank Bulgaria είναι μακρόχρονος εταίρος της 
ΕΤΑΑ στα προγράμματα υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
στοχεύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την αειφόρο 
ανάπτυξη. Ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη τράπεζα η Piraeus 
Bank Bulgaria προωθεί τις πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές 
και υποστηρίζει τα σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οδηγούν στην αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. Ένα από τα 
πιο επιτυχημένα επιχειρηματικά σχέδια φιλικά προς το περι-
βάλλον που υποστηρίζονται από την Piraeus Bank Bulgaria 
είναι το σχέδιο της εταιρίας παραγωγής γάλακτος και γαλακτο-
κομικών προϊόντων Laktima με έδρα στο Βέλικο Τέρνοβο. Η 
εταιρεία πήρε το βραβείο οικολογικού προϊόντος που παρα-
σκευάζεται μέσω τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Ο Ασεν Γιάγκοντιν και ο Αντρέα Καζίνι με 
βραβεία «Τραπεζίτης της χρονιάς»

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Postbank Ασέν Γιάγκοντιν, ο 
διευθύνων σύμβουλος της UniCredit Bulbank Αντρέα Καζίνι και 
ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμ-
βουλος της Raiffeisenbank Bulgaria Μομτσίλ Αντρέεφ κέρδισαν 
το βραβείο «Τραπεζίτης της χρονιάς» για το 2010 στη γνωστή 
ετήσια κατάταξη της εφημερίδας «Banker».

n «Το 2010 ήταν μια δύσκολη αλλά επιτυχημένη 
χρονιά για τον τραπεζικό τομέα, καθώς καταφέραμε 
να ανταπεξέρθουμε στα χτυπήματα της κρίσης και 
να παραμείνουμε σταθεροί και ασφαλείς», δήλωσε 
ο κ. Γιάγκοντιν παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

n «Βρισκόμαστε στο τέλος μιας δύσκολης χρονιάς, 
αλλά πιστεύω ότι παρά την κρίση το τραπεζικό 
σύστημα ενίσχυσε το σημαντικό και μοναδικό ρόλο 
του στη βουλγαρική οικονομία. Με την ευκαιρία, 
θέλω να ευχηθώ σε όλους μας Καλά Χριστούγεννα 
και έναν καλύτερο καινούριο χρόνο», είπε ο κ. 
καζίνι.

Η UniCredit Bulbank με 
βραβείο ενεργειακής απόδοσης 
από την ΕΤΑΑ, η Piraeus Bank 

διακρίθηκε ως εταίρος 



40

декември 2010 – януари 2011чЛеНоВе

„Флокафе”  
отпразнува три години от 
стъпването си в България 
Гръцката верига „Флокафе” отпразнува третата годишнина 
от стъпването си на българския пазар с голям купон в края 
на годината. Живата музика и специалитетите от менюто на 
заведението гарантираха доброто настроение на гостите, 
сред които известни бизнесмени и знаменитости.

Със своето централно разположение на площад „Света 
Неделя”, богато меню и приятна атмосфера „Флокафе” е под-
ходящо място за срещи по всяко 
време на деня. В него можете да 
изпиете първата си чаша кафе 
сутрин или да поканите бизнес парт-
ньорите си на вечеря. „Ние обичаме 
това, които правим, и затова го пра-
вим най-добре,” е принципът, от 
който се ръководи заведението.

Τρία χρόνια παρουσίας στη 
βουλγαρική αγορά γιόρτασε η 

«Flocafe» 
Η ελληνική αλυσίδα καταστημάτων καφέ «Flocafe» γιόρτασε την 
τρίτη επέτειο από την είσοδό της στην αγορά της Βουλγαρίας με ένα 
μεγάλο πάρτι στο τέλος του έτους. Ζωντανή μουσική και οι σπεσια-
λιτέ του καταστήματος εξασφάλισαν την καλή διάθεση των καλε-
σμένων, μεταξύ των οποίων γνωστοί επιχειρηματίες και προσωπι-
κότητες.

Με την κεντρική του θέση στην πλατεία «Σβετά Νεντέλια», το 
πλούσιο μενού και τη ζεστή ατμόσφαιρα, 
το κατάστημα καφέ «Flocafe» είναι το 
κατάλληλο μέρος για συναντήσεις οποια-
δήποτε στιγμή της ημέρας. Στην καφετερία 
μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας το 
πρωί ή να δειπνήσετε με τους επιχειρηματι-
κούς σας εταίρους. Το motto του καταστή-
ματος είναι «Αγαπάμε αυτό που κάνουμε 
και γι’ αυτό το κάνουμε καλύτερα».

„Бейкър тили клиту”  
отбеляза пет години успешна 
дейност в България
На 15 декември в „Гранд Хотел 
София” в компанията на кли-
енти, партньори и приятели 
„Бейкър Тили Клиту” отпразнува 
пет години успешна дейност на 
българския пазар.

Г-н Мариос Клиту, изпълни-
телен директор на групата, 
запозна гостите с дейността на 
„Бейкър Тили Клиту” в Кипър, 
Румъния, България и Молдова. 
Г-н Паникос Хараламбус, старши 
директор на групата, изнесе 
лекция за възможностите за 
бизнес инвестиции в Кипър и 
благоприятните условия за оперирането на холдинговите 
компании. Г-жа Жени Гицоайка, директор на офиса в Бълга-
рия, и г-н Филип Ляпов, старши мениджър на отдел „Одит”, 
представиха основната дейност на компанията в България. 
След тях г-н Костадин Стоилов, директор консултантски 
услуги, представи новите бизнес услуги на „Бейкър Тили 
Клиту”, а г-жа Анна Ралчева, мениджър на правен отдел, 
запозна присъстващите с последните промени в данъчното 
законодателство.

Изключителен интерес предизвика презентацията на 
г-н Джон Банкс, съдружник капиталови пазари в „Бейкър 
Тили”, Обединеното кралство, на тема „Пътят към британ-
ските капиталови пазари”. Както г-н Банкс отбеляза, в теку-
щата икономическа обстановка осигуряването на финансов 
ресурс е от съществено значение за развитието и растежа 
на бизнеса, а присъединяване към една от фондовите борси 
в Лондон осигурява възможност за по-добър достъп до 
капитал, подобрен профил на компанията и допълнителен 
и многократен достъп до ликвидни средства. 

Πέντε χρόνια επιτυχημένης 
δραστηριότητας στη Βουλγαρία 

γιόρτασε ο Baker Tilly Klitou 
Στις 15 Δεκεμβρίου ο ελεγκτικός 
οίκος Baker Tilly Klitou γιόρτασε 
πέντε χρόνια επιτυχημένης δραστη-
ριότητας στη βουλγαρική αγορά με 
παρέα πελατών, συνεργατών και 
φίλων στο ξενοδοχείο Grand Hotel 
Sofia.

Ο κ. Μάριος Κλείτου, διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας, ενημέ-
ρωσε τους καλεσμένους σχετικά με 
τις δραστηριότητες του Baker Tilly 
Klitou στην Κύπρο, τη Ρουμανία, τη 
Βουλγαρία και τη Μολδαβία. Ο κ. 
Πανίκος Χαραλάμπους, ανώτερος 
διευθυντής της εταιρείας, παρέδωσε 

διάλεξη με θέμα τις ευκαιρίες για επιχειρηματικές επενδύσεις 
στην Κύπρο και τις ευνοϊκές συνθήκες για τις εταιρείες χαρτοφυ-
λακίου. Η κα Ζένι Γκιτσοάικα, διευθύντρια του γραφείου στη 
Βουλγαρία, και ο κ. Φίλιπ Λιάποφ, ανώτερος στέλεχος του Τμή-
ματος Επιθεώρησης, παρουσίασαν τη βασική δραστηριότητα 
της εταιρείας στη Βουλγαρία. Αργότερα ο κ. Κοσταντίν Στοίλοφ, 
διευθυντής συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρουσίασε τις νέες 
υπηρεσίες του Baker Tilly Klitou ενώ η κα Άννα Ράλτσεβα, διευ-
θύντρια του Τμήματος Νομικής, παρουσίασε τις τελευταίες 
αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση του κ. Τζον 
Μπανκς, συνεργάτη κεφαλαιαγοράς στον Baker Tilly στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, με θέμα «Ο δρόμος προς τις βρετανικές κεφαλαιαγορές». 
Όπως τόνισε ο κ. Μπανκς η εξασφάλιση οικονομικών πόρων έχει 
μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο παρόν 
οικονομικό κλίμα. Η ένταξη σε ένα από τα χρηματιστήρια του Λον-
δίνου προσφέρει την ευκαιρία για καλύτερη πρόσβαση σε κεφά-
λαια, βελτίωση της κατάστασης της εταιρείας καθώς και για πρό-
σθετη και πολλαπλή πρόσβαση σε ρευστό χρήμα. 
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„Ние сме консултантска ком-
пания и в основата на услу-
гите, които предлагаме – сче-
товодство, финансов одит, 
пейрол, данъчни и бизнес 
консултации – в много голяма 
степен е доверието. Неслу-
чайно нашият слоган и това, в 
което вярваме е, че хората 
правят бизнес с хора, които 
познават, харесват и на които 
се доверяват”. Така започва 
разговора Албена Попова, 
управляващ съдружник в 
“Крестън БулМар”. Компани-
ята е част от Kreston International, една от най-големите и 
авторитетни счетоводни и консултантски компании в света, с 
над 750 представителни офиси в над сто държави. От повече 
от година компанията, член на ГБСБ, сътрудничи с друг член 
на съвета – “Данос”, международна консултантска компания 
за недвижима собственост с офиси в Атина, Солун, Никозия, 
Лимасол, Белрад, Тирана и София.

„Работим в посока на това да обслужваме едни и същи 
клиенти с всичките им нужди. Българският пазар е немалък, 
но не е и чак толкова голям, така че ние познаваме една част 
по линия на недвижимостите, нашите партньори познават 
други клиенти и така всъщност се запознахме и вече рабо-
тим успешно повече от година”, обяснява Галина Димитрова, 
генерален мениджър на “Данос” за 
България. “Данос” предлага широк 
спектър от услуги, който включва 
управление на недвижима собстве-
ност, управление на проекти, плани-
ране и консултантска дейност, оценя-
ване, проектиране и проучване на 
пазара. 

“Когато при нас дойде крайният 
клиент - независимо дали той има необходимост от офис, 
или пък управлява шопинг център или фабрика – той има 
нужда от целия спектър от услуги, включително и финансови 
консултации, и така стигаме до услугите на нашите колети от 
“Крестън БулМар”, допълва Димитрова. От своя страна “Крес-
тън БулМар” също препраща клиентите си към “Данос”. Така и 
ние се чувстваме по-сигурни, като знаем, че останалите кон-
султанти, които работят с тази компания, са си свършили 
коректно работата и всичко, описано във финансовите 
отчети, действително е така, обяснява Попова.

„Много рядко в бизнес средата в България може да се 
открие такова партньорство като това, което ние успяхме да 
изградим за една година, защото наистина тук всичко е 
изградено на базата на доверието, на добрите бизнес отно-
шения и бизнес практики и ние знаем, че когато препоръч-
ваме един на друг клиент или партньор, този клиент или 
партньор ще получи сто процента качествен сервиз”, обоб-
щава Георги Найденов, маркетинг директор на “Крестън Бул-
Мар”.

„крестън Булмар” и „данос”:  
В основата на бизнеса  
е доверието

«Είμαστε εταιρεία συμβούλων και η 
εμπιστοσύνη είναι αναπόσπαστο 
μέρος των υπηρεσιών που προσφέ-
ρουμε –λογιστικής, οικονομικού 
έλεγχου, διαχείρισης και έκδοσης 
μισθοδοσίας, φορολογικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δεν 
είναι τυχαίο ότι το σύνθημά μας και 
τα πιστεύω μας είναι ότι οι άνθρω-
ποι κάνουν επιχειρήσεις με ανθρώ-
πους που γνωρίζουν και τους οποί-
ους εμπιστεύονται.» Έτσι άνοιξε την 
συνομιλία μας η κα Αλμπένα 
Ποπόβα, διευθύνων συνέταιρος 
στην Kreston BulMar. Η εταιρεία 

αποτελεί μέρος της Kreston International, μιας από τις κορυφαίες 
και αξιόπιστες εταιρείες παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στον κόσμο, με περισσότερα από 750 γραφεία σε περισ-
σότερες από 100 χώρες. Εδώ και πάνω από έναν χρόνο η Kreston 
BulMar που είναι μέλος του HBCB, αναπτύσσει επιτυχημένη συνερ-
γασία με ένα άλλο μέλος του Συμβουλίου, τη Danos, μια διεθνή εται-
ρεία συμβούλων ακινήτων με γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλο-
νίκη, τη Λευκωσία, το Λεμεσό, το Βελιγράδι, τα Τίρανα και τη Σόφια. 

«Ο στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε τους ίδιους πελάτες με 
όλες τις ανάγκες που έχουν. Η βουλγαρική αγορά δεν είναι μικρή, 
αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Εμείς γνωρίζουμε ένα μέρος των 
πελατών μας από τη σφαίρα της ακίνητης περιουσίας, ενώ οι εταί-
ροι μας γνωρίζουν άλλους πελάτες. Εργαζόμαστε μαζί περισσό-

τερο από ένα χρόνο», δήλωσε η κα Γκα-
λίνα Ντιμιτρόβα, γενική διευθύντρια της 
Danos για τη Βουλγαρία. Η Danos προ-
σφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
ακινήτων, διαχείρισης έργων, συμβού-
λευσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού και 
έρευνας αγοράς. «Όταν ο τελικός πελάτης 
έρχεται σε εμάς, ανεξαρτήτως εάν χρειά-

ζεται γραφείο ή διοικεί εμπορικό κέντρο ή εργοστάσιο, αυτός 
χρειάζεται το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβα-
νομένων των οικονομικών συμβουλών. Έτσι φτάνουμε στις υπη-
ρεσίες των εταίρων μας από τη Kreston BulMar», πρόσθεσε η κα 
Ντιμιτρόβα.

Από την πλευρά της η Kreston BulMar επίσης κατευθύνει τους 
πελάτες της στη Danos. «Έτσι και εμείς αισθανόμαστε πιο ασφα-
λείς, γνωρίζοντας ότι οι άλλοι σύμβουλοι, οι οποίοι δουλεύουν 
στην εν λόγω εταιρεία έχουν κάνει τη δουλειά τους σωστά και ότι 
όλα όσα περιγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αλή-
θεια», εξήγησε η κα Ποπόβα.

«Πολύ σπάνια στον επιχειρηματικό κόσμο στη Βουλγαρία 
μπορεί να βρεθεί μια τέτοια σχέση, όπως αυτή που εμείς καταφέ-
ραμε να χτίσουμε για ένα χρόνο. Όλα βασίζονται στην εμπιστο-
σύνη και στις καλές επιχειρηματικές σχέσεις και πρακτικές. Είμα-
στε σίγουροι ότι όταν κατευθύνουμε στη Danos ένα πελάτη ή 
συνεργάτη μας, αυτός θα λάβει υπηρεσίες υψίστης ποιότητας», 
συνοψίζει ο κ. Γκεόργκι Νάιντενοφ, διευθυντής μάρκετινγκ της 
Kreston BulMar. 

Η Kreston BulMar  
και η Danos:  

Βασιζόμαστε στην εμπιστοσύνη
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маРИяНа яНеВа

Малко известен факт е, че на територията 
на България има тридесет и седем малки и 
големи планини, осем от които с върхове 
над 2 000 метра. След като вече знаете това 
обаче, няма да се учудите, че възможностите 

за практикуване на зимни спортове в България съвсем не се 
изчерпват с Банско, Боровец и Пампорово. В сянката на голе-
мите курорти се крият немалко живописни кътчета, които 
могат да предложат планинско приключение и отмора както 
на опитни любители на зимните спортове и фрийрайда, така 
и на начинаещи скиори и сноубордисти.

Рила, най-високата планина на Балканския полуостров, 
очарова любителите на зимни спортове с многобройните 
възможности, които предлага. Курортният комплекс Сем-
ково е една от тях. 

Семково се намира на около 160 км от София и на близо 
133 км от Пловдив. До него се стига по живописен планински 
път, който тръгва от най-близкия до Семково град - Белица. 
Пътят е асфалтиран и сравнително добре поддържан.

Комплексът е разположен на 1 600-1 700 м надморска 
височина, сред просторни поляни, обградени с красиви 
смърчови и борови гори. Снежната покривка се образува 
още в началото на ноември и достига до 60 см през януари. 

Семково предлага на посетителите избор между седем 
ски писти с обща дължина от четири километра, обслужвани 
от осем ски влека. Три от пистите са на северните склонове и 
са сравнително трудни. Пистите покрай курорта са с малък 
наклон и са относително лесни и подходящи за масов спорт.

в сянката  
на големите  
ски курорти

μαριανα ΓιανΕΒα

Ελάχιστα γνωστό είναι το γεγονός πως η Βουλγαρία έχει τριά-
ντα επτά μικρά και μεγάλα βουνά, οκτώ εκ των οποίων έχουν 
κορυφές πάνω από τα 2000 μέτρα. Εάν γνωρίζετε αυτό, δεν θα 
είναι έκπληξη για σας ότι οι δυνατότητες για άσκηση χειμερινών 
αθλημάτων στη Βουλγαρία δεν περιορίζονται μόνο στο Μπάνσκο, 
το Μπόροβετς και το Παμπόροβο. Στη σκιά των μεγάλων θερέ-
τρων κρύβονται πολλά γραφικά μέρη, τα οποία μπορούν να προ-
σφέρουν ψυχαγωγία και ανάπαυση στο βουνό τόσο σε έμπειρους 
λάτρεις των χειμερινών σπορ και του σκι εκτός πίστας, όσο και σε 
αρχάριους σκιέρ και σνόουμπόρντερς. 

Το βουνό Ρίλα, το υψηλότερο στη Βαλκανική Χερσόνησο, 
συναρπάζει τους λάτρεις των χειμερινών σπορ με τις πολλές 
ευκαιρίες διασκέδασης που προσφέρει. Μια από αυτές είναι το 
θέρετρο Σέμκοβο που βρίσκεται περίπου 160 χλμ από τη Σόφια 
και περίπου 133 χλμ από τη Φιλιππούπολη. Μέχρι το χιονοδρο-
μικό θέρετρο οδηγεί ένας γραφικός ορεινός δρόμος που ξεκινάει 
από την κοντινότερη πόλη Μπελίτσα. Ο δρόμος είναι ασφαλτο-
στρωμένος και σχετικά καλά διατηρημένος. 

Το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται σε υψόμετρο 1600-1700 
μ., ανάμεσα σε ευρύχωρα λιβάδια που περιβάλλονται από όμορφα 
πευκοδάση και δάση ερυθρελάτης. Η χιονόπτωση ξεκινά στις 
αρχές Νοεμβρίου και το Ιανουάριο η χιονοκάλυψη φθάνει 60 εκα-
τοστά.

Το Σέμκοβο προσφέρει στους επισκέπτες επτά πίστες με 
συνολικό μήκος 4 χλμ που εξυπηρετούνται από οκτώ αναβατή-
ρες. Τρεις από τις πίστες βρίσκονται στις βορινές πλαγιές του βου-
νού και είναι σχετικά δύσκολες. Οι πίστες γύρω από το θέρετρο 
έχουν μικρή κλίση, είναι σχετικά εύκολες και κατάλληλες για 

στη σκιά των  
μεγάλων  

χιονοδρομικών  
κέντρων

Снимка: Юлия Лазарова
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Ски писта „Орлите” („Картала”) е дълга 800 м и се обслужва 
от два ски влека. Първият е с дължина 800 м, а вторият – 1 
100 м с капацитет 450 и 700 души на час. Има още една по-
дълга писта - 400 м и тя се обслужва от влек с капацитет 150 
души на час.

Семково е приятен малък ски курорт сред изключително 
красива природа, подходящ за хора без големи изисквания 
за удобства и лукс. Наблизо, на 12 км от Белица, в местността 
Андрианов чарк, се намира и единственият в Източна Европа 
парк за реадаптация на танцуващи мечки.

В Рила можете да откриете и още едно красиво и подхо-
дящо за зимни спортове място – Говедарци, малко селце в 
подножието на връх Малък Мечит в сърцето на Мальовишка 
Рила, на 80 км от София. 

На около два километра югоизточно от селото е изгра-
дена ски писта с дължина километър и половина. Пистата се 
обслужва от ски-влек с дъл-
жина 1 300 м и детски влек с 
дължина 250 м. До пистата има 
чайна и ски гардероб. Нами-
ращата се наблизо долина на 
река Лакатица през зимата се 
превръща в естествена писта 
за ски бягане.

На 15 км от Говедарци ще 
ви посрещне ски комплекс 
“Мальовица”. Намира се в 
местността Меча поляна на 1 

όλους. 
Η πίστα «Ορλίτε» («Καρτάλα») έχει μήκος 800 μέτρα και εξυπη-

ρετείται από δύο συρόμενους αναβατήρες. Ο ένας έχει μήκος 800 
μέτρα και ο άλλος - 1100 μέτρα με χωρητικότητα 450 και 700 
άτομα ανά ώρα αντιστοίχως. Υπάρχει ακόμα μια μακριά πίστα 
μήκους 400 μέτρων, η οποία εξυπηρετείται από αναβατήρα με 
χωρητικότητα 150 άτομων ανά ώρα. 

Το Σέμκοβο είναι ένα όμορφο μικρό χιονοδρομικό κέντρο 
που περιβάλλεται από εξαιρετικά όμορφη φύση, κατάλληλο για 
άτομα που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις από πλευράς άνεσης και 
πολυτέλειας. Σε απόσταση 12 χλμ από την πόλη Μπελίτσα, στην 
περιοχή Αντριάνοβ Τσαρκ, βρίσκεται το μοναδικό πάρκο στην 
Ανατολική Ευρώπη για την αποκατάσταση αρκούδων που ανα-
γκάστηκαν να χορεύουν στο παρελθόν. 

Στο βουνό Ρίλα μπορείτε να βρείτε και άλλο ένα όμορφο και 
κατάλληλο για χειμερινά σπορ μέρος - το μικρό χωριό Γκοβεντάρ-

τσι βρίσκεται στους πρόποδες της κορυ-
φής Μάλακ Μετσίτ, σε απόσταση 80 χλμ 

από τη Σόφια. 
Περίπου δύο χιλιόμετρα νοτιοα-

νατολικά του χωριού βρίσκεται μια 
πίστα σκι μήκους ενάμιση χιλιομέ-
τρου που εξυπηρετείται από τελεφε-
ρίκ με μήκος 1300 μέτρα και παιδικό 
αναβατήρα με μήκος 250 μέτρα. 
Κοντά στην πίστα βρίσκεται καφετε-
ρία και σκι γκαρνταρόμπα. Η κοντινή 
κοιλάδα του ποταμού Λακάτιτσα 

На Мальовица  
понякога ски могат да се 

карат и през май.

Връх Мальовица Κορυφή Μαλιόβιτσα
Снимка: Анелия Николова
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720 м надморска височина. Снежната покривка се задържа 
сравнително дълго и понякога ски могат да се карат дори и 
през май. Мальовица е много популярна сред българските 
алпинисти.

Общата дължина на ски пистите в Мальовица е 4 км. Най 
дългата е „Юлен” – 1 200 м. В най-високата си част е означена 
с последна степен на трудност, подходяща само за опитни 
скиори. Пистата става по-лесна с намаляване на наклона и в 
най-ниската си част е подходяща и за не толкова напреднали 
любители на зимния спорт. Писта „Ръждавица” е дълга 900 м 
и е оборудвана с лифт, а път я свързва с пистата за начина-
ещи. 

Пистите на Меча поляна са предимно за начинаещи. Те са 
къси и лесни. Пет влека обслужват пистите. Два са за начина-
ещи, един за напреднали, а другите са влекове тип кот-
вичка.

Стара планина също има какво да предложи на тези, 
които търсят отдих в планината през зимата.

Курортен комплекс “Беклемето”, на трийсетина киломе-
тра южно от Троян, предлага три чудесни ски писти с обща 
дължина от два километра, разполагащи с влек, три ски гар-
дероба, както и частно ски училище. Тук се намира и една от 
най-добрите писти за ски-бягане и биатлон в България.

В една от най-красивите части на Стара планина се 
намира и ски курортът “Узана”. Разположен на 1 300-1 400 м 
надморска височина, той предлага отлични условия за прак-
тикуването на всякакъв вид зимен спорт. Местността е 
изключително подходяща за планински екотуризъм.

Ски сезонът започва в средата на месец септември и 
приключва в средата на май. Общата дължина на ски пис-
тите в курорта е три километра, включително професио-
нална ски писта с дължина 1 300 м, снабдена с влек тип 
„Помагалски”. Това е всъщност най-дългата писта в курорт-
ния център. На разположение на начинаещите скиори има и 
седем по-малки писти.

Туристите могат да отседнат в хижа „Узана” или в някой от 
малките семейни хотели в местността.

В сърцето на Стара планина, на 1 504 м надморска висо-
чина, хижа „Плевен” предлага апартаменти и стаи, ски гарде-
роб, магазин за спортни стоки, салон с телевизор и забавни 
игри и безжичен интернет. За да се насладите на спокой-
ствие на планината тук обаче, трябва да сте любител и на 
зимните планински преходи. До хижата няма асфалтиран 
път. Най-близо се намира град Априлци. Към хижата се 
тръгва по път, който минава над квартал „Видима”. Непосред-
ствено преди началото на маркираната пътека към хижата 
има платен паркинг, на който можете да оставите колата си, 
и лифт с клетка за багаж. След като се освободите от товара 
си, ви предстои кратък - около час - преход през живописна 
гора до хижата.

Там ви очакват четири писти. Едната е за съвсем начина-
ещи - къса с малък наклон и въжен влек без ръкохватки. Дру-
гата писта също е малка, но е малко по-стръмна и с влек с 
ръкохватки. Третата и четвъртата писта са най-дълги. Започ-
ват от едно и също място, влекът е паничков.

До самата хижа се намира и спасителната база „Бъзов 
дял” на Българския червен кръст и уебкамера, за да следите 
лично условията на пистата.

Заобиколено от три планини - Рила, Пирин и Родопите, и 
само на шест километра от известния ски курорт Банско, се 
намира Добринище. 

Малкото закътано селище ще задоволи вкусовете на 

Чепеларе Τσεπελάρε
Снимка: Надежда Чипева
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μετατρέπεται σε μια φυσική χιονοδρομική πίστα το χειμώνα. 
Το χιονοδρομικό κέντρο Μαλιόβιτσα απέχει 15 χλμ από το 

Γκοβεντάρτσι και βρίσκεται στην περιοχή «Μέτσα λιβάντα» σε 
υψόμετρο 1720 μ. Η χιονοκάλυψη διατηρείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και μερικές φορές είναι κατάλληλη για σκι ακόμη και τον 
Μάιο. Το θέρετρο Μαλιόβιτσα είναι πολύ δημοφιλές ανάμεσα 
στους Βούλγαρους ορειβάτες. 

Το συνολικό μήκος των πιστών στο Μαλιόβιτσα είναι 4 χλμ. Η 
μακρύτερη πίστα (1200 μ.) ονομάζεται «Ιουλέν». Στο υψηλότερο 
μέρος της η πίστα χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας 
και είναι κατάλληλη μόνο για έμπειρους σκιέρ. Με τη μείωση της 
κλίσης η πίστα γίνεται ευκολότερη και στο χαμηλότερο τμήμα της 
είναι κατάλληλη για λιγότερο προηγμένους οπαδούς των χειμερι-
νών σπορ. Η πίστα «Ραζντάβιτσα» είναι μήκους 900 μέτρων και 
εξυπηρετείται από ένα αναβατήρα, ενώ συνδέεται μέσω δρόμου 
με την πίστα για αρχάριους. 

Οι πίστες της «Μέτσα λιβάντα» είναι κυρίως για αρχάριους, 
επειδή είναι κοντές και εύκολες. Λειτουργούν πέντε αναβατήρες - 
δύο για αρχάριους, ένας για προχωρημένους, ενώ οι υπόλοιποι 
είναι τύπου T-bar.

Το βουνό Στάρα πλανινά έχει κάτι να προσφέρει σε αυτούς 
που αναζητούν ψυχαγωγία στα βουνά. 

Το θέρετρο Μπεκλεμέτο που βρίσκεται περίπου 30 χλμ νότια 
του Τρογιάν, διαθέτει τρεις υπέροχες πίστες με συνολικό μήκος 
δύο χιλιόμετρα, με αναβατήρες, τρεις σκι γκαρνταρόμπες και ένα 
ιδιωτικό σχολείο σκι. Εδώ βρίσκεται μια από τις καλύτερες πίστες 
για δίαθλο και cross-country skiing στη Βουλγαρία. 

Σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του βουνού Στάρα πλανινά, 
σε υψόμετρο 1300-1400 μ., βρίσκεται και το χιονοδρομικό κέντρο 
Ουζάνα. Προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για την άσκηση όλων 
των ειδών χειμερινών σπορ. Η περιοχή είναι πολύ κατάλληλη για 
οικοτουρισμό. 

Η σαιζόν του σκι αρχίζει στα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει στα 
μέσα Μαΐου. Το συνολικό μήκος των πιστών στο θέρετρο είναι 3 
χλμ, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πίστας με μήκος 
1300 μέτρα, που είναι εξοπλισμένη με αναβατήρα τύπου σκιέρ. 
Αυτή είναι η μακρύτερη πίστα στο κέντρο, υπάρχουν και άλλες 
επτά μικρότερες πίστες για αρχάριους.

Οι τουρίστες μπορούν να διαμείνουν στην καλύβα «Ουζάνα» 
ή σε κάποιο μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο της περιοχής. 

Στην καρδιά του βουνού Στάρα πλανινά, σε υψόμετρο 1504 μ., 
το καταφύγιο «Πλέβεν» προσφέρει δωμάτια και διαμερίσματα, 
σκι γκαρνταρόμπα, κατάστημα αθλητικών ειδών, σαλόνι με τηλε-
όραση, παιχνίδια και ασύρματο Internet. Για να απολαύσετε την 
ηρεμία των βουνών, ωστόσο, πρέπει να είστε λάτρης της χειμερι-
νής πεζοπορίας, επειδή δεν υπάρχει ασφαλτοστρωμένος δρόμος 
μέχρι το καταφύγιο. Η πλησιέστερη πόλη είναι το Απρίλτσι. Προς 
το καταφύγιο οδηγεί ένα μονοπάτι που περνάει πάνω από τη γει-
τονιά «Βίντιμα». Αμέσως πριν από την αρχή της σημασμένης δια-
δρομής προς το καταφύγιο υπάρχει πληρωμένο πάρκινγκ, όπου 
μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας, καθώς και ανελκυστή-
ρας σκι με κουτί αποθήκευσης. Μόλις απαλλαγείτε από το φορτίο 
σας θα πρέπει να περπατήστε ως το καταφύγιο περίπου μία ώρα 
μέσα στα γραφικά δάση. 

Εκεί σας περιμένουν τέσσερις πίστες – μια για πολύ αρχάριους, 
επειδή είναι κοντή με μικρή κλίση και με σχοινί ρυμούλκησης 
χωρίς λαβές. Η άλλη πίστα είναι επίσης μικρή, αλλά είναι λίγο πιο 
απότομη και διαθέτει σχοινί ρυμούλκησης με λαβές. Οι δυο άλλες 
πίστες είναι μακριές, ξεκινούν από ένα σημείο και εξυπηρετούνται 
από συρόμενο αναβατήρα.

Δίπλα στο καταφύγιο βρίσκεται και η βάση διάσωσης του 

Сним
ка: Анелия Н

иколова

Чепеларе Τσεπελάρε
Снимка: Надежда Чипева
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Βουλγαρικού Ερυθρού Σταυρού «Μπάζοβ 
ντιάλ» και η κάμερα για την παρακολού-
θηση της πίστας. 

Περιτριγυρισμένο από τρία βουνά - 
Ρίλα, Πίριν και Ροδόπη, και μόλις έξι χιλιό-
μετρα από το φημισμένο χιονοδρομικό 
κέντρο Μπάνσκο, βρίσκεται το χωριό Ντο-
μπρίνιστε. 

Το μικρό χωριό θα ικανοποιήσει τα 
γούστα του καθένα που θέλει να περάσει 
ξεκούραστες διακοπές μακριά από το 
θόρυβο της πόλης. Ξενοδοχεία, ξενώνες 
και ταβέρνες ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
για να προσφέρουν άνεση και ζεστή ατμό-
σφαιρα στους τουρίστες, και σε πολύ χαμη-
λότερες τιμές από ό,τι στο Μπάνσκο. Είναι 
κοινή πρακτική οι τουρίστες να διαμένουν 
στο Ντομπρίνιστε και να ταξιδεύουν τα έξι 

χιλιόμετρα ως το Μπάνσκο για να κάνουν σκι στις επαγγελματικές 
του πίστες. Για τους πιο έμπειρους σκιέρ και για εκείνους που 
θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία και το θόρυβο, το Ντο-
μπρίνιστε είναι η καλύτερη επιλογή. 

Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει μόνο μια πίστα, όμως το 
μήκος της είναι πέντε χιλιόμετρα και εξυπηρετείται από ανελκυ-
στήρα τύπου καρέκλας. Ο ανελκυστήρας ξεκινά από το καταφύ-
γιο «Γκότσε Ντέλτσεβ» και καταλήγει στο καταφύγιο «Μπεζμπόγκ», 
το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 2236 μ. και είναι το υψηλότερο 
στα Βαλκάνια. Στα διαλείμματα μπορείτε να απολαύσετε την απί-
στευτη θέα στη λίμνη Μπεζμπόζκο έζερο. Μια βόλτα με τα πόδια 
δύο ωρών θα σας πάει από το καταφύγιο «Μπεζμπόγκ» στη μυθικά 
όμορφη λίμνη «Πόποβο έζερο». 

Στη μυστική Ροδόπη, μόλις 10 χλμ από το Παμπόροβο, στις 
δύο όχθες του ποταμού Τσάγια βρίσκεται το Τσεπελάρε. Η γενέ-
τειρα της πρώτης Βουλγάρας ολυμπιονίκη του διάθλου Εκατερίνα 
Ντάφοβσκα θα σας μαγέψει με τη διακριτική ατμόσφαιρα της, 
ενώ οι σύγχρονες εγκαταστάσεις σκι θα κάνουν τις διακοπές σας 
ευχάριστες και τέλειες. Το θέρετρο διαθέτει πίστες συνολικού 
μήκους 20 χλμ και σημασμένες πίστες για cross-country skiing 
ευρωπαϊκών προτύπων.

Μια από τις βασικές πίστες στο κέντρο είναι «κόκκινη», δηλαδή 
για προηγμένους, με μήκος 3250 μέτρα. Είναι εξοπλισμένη με 
σύστημα τεχνητής χιόνωσης. Τα 47 μηχανήματα μπορούν να 
καλύψουν την πίστα με χιόνι για 100 ώρες σε θερμοκρασία μείον 
3 βαθμούς Κελσίου. Για τους λιγότερο προηγμένους σκιέρ υπάρ-
χει και μια πράσινη πίστα μήκους περίπου 6 χλμ, καθώς και μερι-
κές μικρές πίστες διαφορετικής δυσκολίας. Για τους σκιέρ και τους 
σνόουμπόρντερς υπάρχει «σκληρή κόκκινη» πίστα με βαθύ χιόνι 
και μήκος 1,2 χλμ. 

Οι πίστες εξυπηρετούνται από 4-θέσιο ανελκυστήρα με χωρη-
τικότητα 2000 ατόμων ανά ώρα, με τον οποίο η απόσταση 2700 μ. 
από το Τσεπελάρε ως τη κορυφή «Μέτσι τσαλ» διανύεται μόνο σε 
εννέα λεπτά. 

Στο Τσεπελάρε μπορείτε να επωφεληθείτε από τιμές πακέτου 
για σχολείο σκι και σνόουμπόρντ για παιδιά και ενήλικες. Το θέρε-
τρο διαθέτει επίσης τέσσερις κάμερες που σας ενημερώνουν για 
την κατάσταση των πιστών. 

Τα παραπάνω μέρη δεν είναι τα μόνα στη Βουλγαρία, όπου 
μπορείτε ανενόχλητοι να απολαύσετε το αγαπημένο σας χειμε-
ρινό σπορ. Οι πίστες σε πολλές ορεινές πόλεις και χιονοδρομικά 
θέρετρα περιμένουν τους λάτρεις του σκι εκτός πίστας. Καλή 
τύχη!   

всеки, който иска да прекара спокойна почивка далеч от 
шума на големия град. Хотели, къщи за гости и механи се 
надпреварват да предложат комфорт и уютна обстановка на 
туристите, при това на доста по-изгодни цени, отколкото в 
Банско. Честа практика е туристите да отсядат в Добринище 
и да пропътуват шестте километра до Банско, за да покарат 
по професионалните му писти. За по-неопитните скиори и за 
тези, които искат да избегнат тълпите и шума, Добринище е 
по-добрият избор.

Ски курортът разполага само с една писта, но тя е дълга 
пет километра и се обслужва от седалков лифт. Лифтът започва 
от хижа „Гоце Делчев” и стига до хижа „Безбог”. Безбог” е най-
високо разположената хижа на Балканския полуостров, на 2 
235 м надморска височина. Двучасова разходка от хижа „Без-
бог” ще ви отведе до приказно красивото Попово езеро.

В мистичните Родопи, само на 10 км от Пампорово, на 
двата бряга на река Чая е разположено Чепеларе. Родното 
място на първата българска олимпийска шампионка по 
биатлон Екатерина Дафовска ще ви очарова със самобит-
ната си атмосфера, а модерните ски съоръжения ще напра-
вят прекарването ви в планината приятно и пълноценно. 
Курортът разполага с почти 20 км ски писти и пътища за ски 
бягане с маркировка по европейските стандарти.

Една от основните писти в центъра е за напреднали – 
„червена”, с дължина 3 250 м. Тя е оборудвана и със система 
за изкуствен сняг. 47-те оръдия могат да покрият пистата за 
100 часа при температура от минус 3 градуса. На разположе-
ние на скиорите е и „зелена” писта за средно напреднали с 
дължина близо шест километра, както и няколко по-къси 
писти с различна трудност. За скиорите и сноубордистите е 
предвидена и „червена трудна” писта с дълбок сняг и дъл-
жина 1,2 км. Пистите се обслужват от четири-седалков лифт 
с капацитет 2 000 души на час. С него разстоянието от 2 700 м 
от Чепеларе до връх Мечи чал се изминава само за девет 
минути.

В Чепеларе може да се възползвате и от пакетни цени за 
ски и сноуборд училище за деца и за възрастни. Курортът 
също разполага с четири уебкамери, с които може да се ори-
ентирате за актуалното състояние на пистите там.

Изброените места съвсем не са единствените кътчета в 
България, където можете необезпокоявани да се наслажда-
вате на любимия си зимен спорт. Пистите на още много пла-
нински градчета и курорти чакат да бъдат открити от люби-
телите на фрирайда. Успех!   

Снимка: Надежда Чипева
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Δεκέμβριο 2010 - Ιανουάριο 2011

Предстоящи събития
3-6 февруари 2011 г.
Място: Изложбен център EXPOATHENS, Атина, 
Гърция
международно търговско изложение HO.Re.CA
Организатор: FORUM S.A
http://expopromoter.com/Redirect/lang/en/event_
id/109337

17-21 февруари 2011 г.
Място: Международен изложбен център HELEXPO, 
Солун, Гърция
международно изложение MARMIN
Организатор: HELEXPO
http://expopromoter.com/Event/lang/en/id/83476/

23-26 февруари 2011 г.
Място: „Интер експо център”, София, България
18-а международна специализирана изложба и 
семинар seCURITy – ЗаЩИта И СИГУРНоСт
Организатор: Българска търговско-промишлена 
палата и агенция „Булгарреклама”
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/security/index.
htm 

26 февруари-3 март 2011 г.
Място: Изложбен център Metropolitan, Атина, 
Гърция
търговско изложение ARTOZA
Организатор: FORUM S.A
http://expopromoter.com/Redirect/lang/en/event_
id/109338/

2-6 март 2011 г.
Място: НДК, София, България
международно изложение „Интертекстил 2011 
– Пролет”
Организатор: Българска търговско-промишлена 
палата 
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/intertextile_sp/
index.html 

8-12 март 2011 г.
Място: „Интер експо център”, София, България
международно изложение  
БъЛГаРСка СтРоИтеЛНа СедмИца
Организатор: агенция „Булгарреклама”
http://www.expo-bbw.com

10-13 март 2011 г.
Място: Изложбен център Metropolitan, Атина, 
Гърция 
Строително изложение Domicatec 
Организатор: Technoekdotiki S. A.
http://www.domicatec.gr

Επερχόμενες εκδηλώσεις
3 - 6 Φεβρουαρίου 2011
Τοποθεσία: Εκθεσιακό Κέντρο EXPOATHENS, Αθήνα, 
Ελλάδα
διεθνής Εμπορική Έκθεση HO.Re.CA.
Διοργανωτής: FORUM SA
http://expopromoter.com/Redirect/lang/en/event_
id/109337

17 - 21 Φεβρουαρίου 2011
Τοποθεσία: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
διεθνής Έκθεση MARMIN
Διοργανωτής: HELEXPO
http://expopromoter.com/Event/lang/en/id/83476/

23 - 26 Φεβρουαρίου 2011
Τοποθεσία: Εκθεσιακό Κέντρο Inter Expo Center, Σόφια, 
Βουλγαρία
18η εξειδικευμένη διεθνής Έκθεση και Σεμινάριο 
«safety & security»
Διοργανωτής: Βουλγαρικό Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και Πρακτορείο «Bulgarreklama» 
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/security/index.htm

26 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2011 
Τοποθεσία: Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan, Αθήνα, 
Ελλάδα
Εμπορική Έκθεση αρΤοΖα
Διοργανωτής: FORUM S.A
http://expopromoter.com/Redirect/lang/en/event_
id/109338/

2 - 6 Μαρτίου 2011
Τοποθεσία: Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού, Σόφια, Βουλγαρία
διεθνής Έκθεση «Intertekstil 2011 – Άνοιξη»
Διοργανωτής: Βουλγαρικό Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/intertextile_sp/index.
html

8 -12 Μαρτίου 2011
Τοποθεσία: Εκθεσιακό Κέντρο Inter Expo Center, Σόφια, 
Βουλγαρία
διεθνής Έκθεση «Βουλγαρική Εβδομάδα κατασκευής»
Διοργανωτής: Πρακτορείο «Bulgarreklama»
http://www.expo-bbw.com

10 - 13 Μαρτίου 2011
Τοποθεσία: Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan, Αθήνα, 
Ελλάδα
διεθνής Έκθεση «DOMICATeC –Σαλόνι δόμησης & 
ανακαίνισης»
Διοργανωτής: Τεχνοεκδοτική Α.Ε.Β.Ε.
http://www.domicatec.gr

προΣΕχΕιΣ
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НоВИ чЛеНоВе декември 2010 – януари 2011

νέα μέλη  
του ΕΕσβ 

Vip secUriTY LTD VIP Security е една от големите и дина-
мично развиващи се компании в сферата на охранителната 
индустрия в България. Още от създаването си през 1999 
година компанията инвестира в развитие на своите продукти 
и услуги и в професионалната квалификация на своите служи-
тели. Освен на българския пазар, компанията предлага услуги 
и извън територията на страната, в Европа и САЩ. Дейността 
на VIP Security покрива пълния спектър услуги за сигурност: 
охранителни услуги, касови услуги, мониторинг и контрол, 
електронни системи за сигурност, консултантски услуги, обучение. 

aLL channeLs cOMMUnicaTiOn All Channels 
Communication/Fleishman-Hillard Associate е утвърдена 
българска комуникационна група, интегрираща и пред-
лагаща експертизата на няколко специализирани звена 
–  All Channels | PR, All Channels | Advertising , All Channels | 
Interaction, All Channels | Activation, 2 Travel и Symmetric Communication. 
All Channels Communication е с над 9 годишен опит в сферата на PR и 
е носител на 6 международни награди и 15 номинации, както и над 20 
български отличия. All Channels Communication се грижи за публичното 
представяне и корпоративен имидж на Пощенска банка, AVON Бълга-
рия, Еко България, Microsoft Dynamics, British American Tabacco, Colliers 
International, GlaxoSmithKline, AFI Europe, Merkator, Philips, Discovery 
Networks, Bella Bulgaria, Градус, HP Bulgaria, Lenovo, Rehau, Solae, Пред-
ставителство на Европейската комисия в България, както и на редица 
други водещи марки, като Jim Beam (Maxxium Bulgaria), American Express 
(Postbank), Maggi (Nestle), Nescafe 3 в 1 (Nestle), Levitra (Bayer Healthcare).

DaTa cOncepT BULGaria aD  „Дата Консепт Бълга-
рия” АД е основана през 2009 година с основна дейност, 
предоставяне на ИТ услуги, свързани с разработването 
на инфраструктурни проекти за обществения и частния сектор. Ком-
панията предлага интегрирани решения за инсталация и персонали-
зация на подходящо подбран комерсиален софтуер, както и софтуер 
разработен и подържан от компанията. Основна мисия на компанията 
е добавянето на стойност за клиентите, чрез предоставяне на инфор-
мационни и комуникационни услуги по поръчка по прозрачен и ефек-
тивен начин.

LaW FirM WOLF Theiss Създадена през 1957 г., Волф 
Тайс се е превърнала в една от водещите правни кан-
тори в Централа и Източна Европа. Фокусът на дейността 
е върху международното корпоративно право. В дванадесетте офиса 
на фирмата, в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, 
Чешката република, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и 
Украйна работят повече от 300 адвокати, обслужващи местни и между-
народни производствени и търговски фирми, както и такива в сферата 
на услугите, банки и застрахователни компании. Като съчетава правото 
с бизнес, Волф Тайс разработва задълбочени и конструктивни реше-
ния на базата на правното, фискалното и бизнес ноу-хау. 
През 2010 г., Wolf Theiss е носител на наградата “Адвокатско дружество 
на годината “: Централна Европа “. 

УНиКРЕДиТ БУЛБАНК УниКредит Булбанк е една 
от водещите банки в България с над 230 филиала 
в цялата страна и повече от един милион клиенти. 
Банката е номер 1 на пазара по активи. УниКредит 
Булбанк предоставя широка гама банкови продукти и 
услуги на своите корпоративни клиенти. Гръцкият бизнес в България 
може да разчита на съдействито на специализирано звено в банката за 
обслужване на гръцки компании у нас. Банката предлага разнообразни 
продукти за управление на парични средства и гъвкави форми на 
финансиранe. 

Нови членове  
на ГБСБ

Vip secUriTY LTD  Η VIP Security είναι μια από τις μεγαλύτερες 
και δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον κλάδο 
της ασφάλειας στη Βουλγαρία. Από την ίδρυσή της το 1999 η 
εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών της και στην επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων 
της. Εκτός Βουλγαρίας η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες και στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ.  Η VIP Security καλύπτει το πλήρες φάσμα 
των υπηρεσιών ασφαλείας - υπηρεσίες φύλαξης, ταμειακές υπη-
ρεσίες, υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου, ηλεκτρονικά 

συστήματα ασφαλείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση. 

aLL channeLs cOMMUnicaTiOn Η All Channels 
Communication/Fleishman-Hillard Associate είναι ένας εδραιω-
μένος βουλγαρικός όμιλος επικοινωνίας, ο οποίος ενσωματώνει 
την πείρα πολλών εξειδικευμένων μονάδων – της All Channels | 
PR, της All Channels | Advertising , της All Channels | Interaction, 

της All Channels | Activation, της 2 Travel και της Symmetric Communication. 
Η All Channels Communication έχει περισσότερα από 9 χρόνια εμπειρία στον 
κλάδο των PR, έχει κερδίσει έξι διεθνή βραβεία και 15 υποψηφιότητες, καθώς 
και πάνω από 20 βουλγαρικές διακρίσεις. Η All Channels Communication φρο-
ντίζει τη δημόσια παρουσίαση και την εταιρική εικόνα των εταιριών Postbank, 
AVON Bulgaria, EKO Bulgaria, Microsoft Dynamics, British American Tobacco, 
Colliers International, GlaxoSmithKline, AFI Europe, Merkator, Philips, Discovery 
Networks, Bella Bulgaria, Gradus, HP Bulgaria, Lenovo, Rehau, Solae, της αντι-
προσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία, όπως και πολλών 
άλλων γνωστών μάρκων, όπως Jim Beam (Maxxium Bulgaria), American Express 
(Postbank), Maggi (Nestle), Nescafe 3 в 1 (Nestle), Levitra (Bayer Healthcare).

DaTa cOncepT BULGaria aD Η Data Concept 
Bulgaria AD ιδρύθηκε το 2009 με κύρια δραστηριότητα 
την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη έργων υποδομής για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 
Η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση και την 
προσωποποίηση του κατάλληλα επιλεγμένου εμπορικού λογισμικού και 
του λογισμικού που έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται από την εταιρεία. Η 
κύρια αποστολή της εταιρείας είναι η προσθήκη αξίας για τους πελάτες με 
την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνίας κατά παραγγελία 
με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. 

LaW FirM WOLF Theiss Η Wolf Theiss ιδρύθηκε το 1957 
και έχει γίνει ένα από τα ηγετικά δικηγορικά γραφεία στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το διεθνές εταιρικό δίκαιο 

βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του γραφείου. Στα δώδεκα γρα-
φεία του στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Κροατία, 
τη Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και 
την Ουκρανία εργάζονται περισσότερο από 300 δικηγόροι που εξυπηρετούν 
τις τοπικές και διεθνείς εταιρείες παραγωγής και εμπορίου, καθώς και εταιρείες 
υπηρεσιών, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Συνδυάζοντας το δίκαιο με 
την επιχείρηση, η Wolf Theiss αναπτύσσει ολοκληρωμένες και εποικοδομητι-
κές λύσεις βασισμένες στη νομική, φορολογική και επιχειρηματική τεχνογνω-
σία. Το 2010 η Wolf Theiss έλαβε το βραβείο «Δικηγορικό γραφείο της χρονιάς: 
Κεντρική Ευρώπη» από τα ευρωπαϊκά δικηγορικά βραβεία. 

UnicreDiT BULBanK Η UniCredit Bulbank είναι μία από 
τις ηγετικές τράπεζες στη Βουλγαρία με πάνω από 230 κατα-
στήματα σε όλη τη χώρα και πάνω από ένα εκατομμύριο 
πελάτες. Η τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά σε 
περιουσιακά στοιχεία. Η UniCredit Bulbank προσφέρει ένα 

ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στους εταιρικούς πελάτες 
της. Οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία μπορούν να επικαλεστούν τη 
βοήθεια της εξειδικευμένης μονάδας της τράπεζας για την εξυπηρέτηση των 
ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία. Η τράπεζα προσφέρει ευρεία ποικιλία 
προϊόντων διαχείρισης χρημάτων και ευέλικτες μορφές χρηματοδότησης.






