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Уважаеми читатели,
Αξιότιμοι αναγνώστες,
Вярвамe, ще се съгласите, че днес живеем под знака
на промяната. Финансовата криза изправи лидерите на
индустриалните и развиващи се страни пред предизвикателството да създадат нови правила, които да проправят път към новo по своето естество равновесие. За
осъзнатата необходимост от коренна промяна говори
безпрецедентната воля на държавници и финансисти
за координирани, мащабни и с подчертана конкретика действия. Бизнесът, на свой ред, бързо прекрои
стратегиите си за работа в условия на затегнато финансиране и намалено потребителско търсене.
Същевременно, нарастващата енергийна зависимост на ЕС и липсата на консенсус за начините за
диверсифициране на енергийните източници предизвика редица страни-членки да търсят индивидуални
и незабавни решения за решаване на енергийните си
дисбаланси. За България такова решение бе стартът
на строителството на втора атомна електроцентрала и
създаването на енергиен мегахолдинг, а за Гърция –
преосмислянето на негативната позиция по отношение на ядрената енергетика.
В този брой, чрез статиите „Финансова криза: а
сега накъде?” и „Нов живот за АЕЦ „Белене”, правим
опит да осветлим пътя на промените във финансовата
и енергийна сфери: проследяваме какво ги налага и на
какъв етап са. Оставяме на времето да покаже до какво
ще доведат те.
Промени се наблюдават и в селскостопанската
политика на България. В статията „Българското земеделие: Светлина в тунела или тъмнина отвъд” анализираме състоянието на селскостопанския сектор и пътят
на реформите към пълно съответствие с нормите и
изискванията на ЕС в тази област.
Рубриката „Дестинации” също ви приканва към
промяна, но свързана с пътуване. Този път решихме
да направим географска разходка из местата, чиито
забележителности и местоположение покориха две
хотелски вериги – гръцката Classical Hotels и българската „Ехотелс” – и ги накараха да останат там задълго.
Разбира се, с хотели.
Нова и приятна промяна за вкусовите ви рецептори
предлага рубриката ни „Лайфстайл”. Статията „Шест
дни, шест стека” ще ви отведе в шест ресторанта, които
предлагат екзотичното за България блюдо – телешки
стек. Звучи вкусно? Тогава побързайте да запишете
адресите на ресторантите. Добър апетит!

Πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι σήμερα ζούμε στην
εποχή της συνεχούς αλλαγής. Η οικονομική κρίση έθεσε στους
ηγέτες των βιομηχανικών και των αναπτυσσόμενων χωρών
την πρόκληση να δημιουργήσουν νέους κανόνες οι οποίοι θα
χτίσουν τον δρόμο προς μια ισορροπία καινούργιας φύσης.
Για τη συνειδητοποιημένη ανάγκη ριζικής αλλαγής μιλάει
η πρωτοφανής επιθυμία πολιτικών και οικονομολόγων για
συντονισμένη, μεγάλης κλίμακας και απόλυτα συγκεκριμένη
δράση. Οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους, γρήγορα προσάρμοσαν
τις στρατηγικές τους για δουλειά σε συνθήκες περιορισμένης
χρηματοδότησης και μειωμένης ζήτησης.
Την ίδια στιγμή η αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης της
ΕΕ και η έλλειψη συναίνεσης σχετικά με τους τρόπους για τη
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών ανάγκασε πολλές
χώρες-μέλη να αναζητήσουν μεμονωμένες − και άμεσες −
λύσεις για την επίλυση της ενεργειακής ανισορροπίας. Για τη
Βουλγαρία, τέτοια απόφαση ήταν η έναρξη της κατασκευής
δεύτερου πυρηνικού σταθμού και η δημιουργία ενεργειακού
ομίλου, και για την Ελλάδα επανεξέταση της αρνητικής θέσης
για την πυρηνική ενέργεια.
Στο παρόν τεύχος με τα άρθρα „Οικονομική κρίση: και
τώρα προς τα που;” και „Νέα ζωή για τον πυρηνικό σταθμό
Μπέλενε”, κάνουμε μια προσπάθεια να φωτίσουμε τον δρόμο
της αλλαγής στους οικονομικούς και τους ενεργειακούς τομείς:
εξακριβώνουμε την προέλευσή της και σε ποιο στάδιο είναι. Σε
τι θα οδηγήσει, αφήνουμε τον χρόνο να δείξει.
Αλλαγές σημαδεύουν και τη γεωργική πολιτική της
Βουλγαρίας. Στο άρθρο „Η βουλγαρική γεωργία: Φως
στο τούνελ ή σκοτάδι μετά;” αναλύουμε την κατάσταση
του γεωργικού τομέα στη Βουλγαρία και την πορεία των
μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της πλήρους
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα.
Η στήλη „Προορισμοί” επίσης καλεί προς αλλαγή
προτείνοντάς σας να πάτε ένα ταξίδι. Αυτή τη φορά
αποφασίσαμε να κάνουμε γεωγραφική βόλτα στα σημεία των
οποίων τα αξιοθέατα και οι τοποθεσίες „κατέκτησαν” δύο
αλυσίδες ξενοδοχείων − την ελληνική Classical Hotels και τη
βουλγαρική Ehotels − και τις έκαναν να μείνουν εκεί για καιρό.
Φυσικά, με ξενοδοχείο.
Νέα και ευχάριση αλλαγή στους γευστικούς σας αισθητήρες
προτείνει η στήλη μας „Lifestyle”. Το άρθρο „Έξι ημέρες, έξι
μπριζόλες” θα σας πάει σε έξι εστιατόρια που προσφέρουν το
εξωτικό για τη Βουλγαρία φαγητό − μοσχαρίσια μπριζόλα.
Ακούγεται νόστιμο; Τότε βιαστείτε να σημειώσετε τις
διευθύνσεις των εστιατορίων. Και από μας, καλή όρεξη!

От екипа на „Балкански хоризонти”

Η ομάδα του „Βαλκανικοί ορίζοντες”
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Снимки: Иван Василев

НОВИНИ

Целта е минимален ефект
върху реалната икономика
„Световната икономическа
криза и влиянието й върху
България като отворена
икономика”, бизнес закуска
на Гръцки бизнес съвет в
България (ГБСБ)

З

а България основното предизвикателство, произтичащо от световната финансова криза, не е
стабилността на банковата система, а ограничаването на ефекта й върху реалната икономика, заяви
управителят на Българската народна банка (БНБ)
г-н Иван Искров пред участниците в бизнес закуска на 30



Ο στόχος είναι
ελάχιστη επίδραση
στην πραγματική
οικονομία
„Η παγκόσμια οικονομική κρίση και
η επίδρασή της στη Βουλγαρία ως
μια ανοικτή οικονομία”, πρόγευμα
εργασίας του Ελληνικού Επιχειρηματικού
Συμβουλίου στη Βουλγαρία

октомври под надслов „Световната икономическа криза и
влиянието й върху България като отворена икономика”.
Събитието, с организатор Гръцки бизнес съвет в България (ГБСБ), събра близо 150 чуждестранни инвеститори.
Търговските банки в България имат отлична капиталова
адекватност, каза г-н Искров. Индикаторът за България е
14.5%, докато усреднената стойност за Европейския съюз е
8%. Ликвидността също е на високото ниво от 22.2%. Нетната печалба за сектора към края на септември достигна
1.01 милиарда лева, което е ръст от 30% в сравнение с предходната година, а до края на 2008 година се очаква да надхвърли 1.25 милиарда лева.
„В този смисъл − за разлика от много европейски −
финансовите институции в България не се нуждаят от рекапитализация и необходимостта от намеса на БНБ е минимална”, каза Искров.
Затова според управителя на БНБ ролята на ведомството
му е „стабилизираща и антициклична”.
„В период, в който банките, независимо от добрите си
показатели, са консервативни в кредитната си политика,
БНБ се стреми да ги стимулира да отпускат повече заеми”,
каза Искров.
Според г-н Антъни Хасиотис, член на борда на директорите и главен изпълнителен директор в Пощенска банка,
днес основна цел трябва да е възстановяването на доверието на инвеститорите.
„Нито един вложител в нито една банка по света не е
понесъл загуби в резултат на световната финансова криза”,
каза г-н Хасиотис и призова бизнес общността към адекватна реакция на случващото се и към внимателен анализ
на новинарския поток, предвид някои подвеждащи и уронващи корпоративния престиж новини.
Според него, кризата носи и позитиви. На компаниите се
предлага отличната възможност да преразгледат ефективността на стратегиите си, за да заздравят позициите си и да
излязат от кризата по-силни отвсякога, смята г-н Хасиотис.
Според г-н Искров, друг положителен ефект е антиинфлационният. Кризата спомогна за намаляването в цените
на горивата и храните в световен мащаб. В България поевтиняването започна през юли, като се очаква тенденцията да
се запази до края на годината.  

Γ
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НОВИНИ

ια τη Βουλγαρία η κύρια πρόκληση που προέρχεται
από την παγκόσμια οικονομική κρίση δεν είναι η
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αλλά να
περιοριστεί η επίδρασή της στην πραγματική οικονομία, δήλωσε ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της
Βουλγαρίας (BNB) κ. Ιβάν Ίσκροφ στους συμμετέχοντες στο
πρόγευμα εργασίας που διεξάχθηκε στις 30 Οκτωβρίου με
θέμα „Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η επίδρασή της στη
Βουλγαρία ως μια ανοικτή οικονομία”.
Η εκδήλωση με διοργανωτή το Ελληνικό Επιχειρηματικό
Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) συγκέντρωσε σχεδόν 150
ξένους επενδυτές.
Οι εμπορικές τράπεζες στη Βουλγαρία έχουν άριστη κεφαλαιακή επάρκεια, δήλωσε ο κ. Ίσκροφ. Ο δείκτης για τη Βουλγαρία είναι 14,5%, ενώ η μέση αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι 8%. Η ρευστότητα είναι επίσης στο υψηλό επίπεδο του
22,2%. Τα καθαρά κέρδη του τομέα στο τέλος Σεπτεμβρίου
έφθασαν 1,01 δισ. λέβα, το οποίο αποτελεί ανάπτυξη της
τάξης του 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και μέχρι
το τέλος του 2008 αναμένεται να υπερβεί τα 1,25 δισ. λέβα. Με
αυτή την έννοια, σε αντίθεση με πολλά ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στη Βουλγαρία δε χρειάζονται επανακεφαλαιοποίηση και η ανάγκη για παρέμβαση εκ μέρους της BNB
είναι ελάχιστη, είπε ο κ. Ίσκροφ.
Γι’αυτό σύμφωνα με τον διοικητή της BNB ο ρόλος του
ιδρύματός του είναι „σταθεροποιητικός και αντικυκλικός”.
„Σε μια περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες − ανεξάρτητα
από τους καλούς δείκτες- είναι συντηρητικές στην πιστωτική
τους πολιτική, η BNB έχει ως στόχο να ενισχύσει τη χορήγηση
περισσότερων δανείων”, είπε ο κ. Ίσκροφ.
Σύμφωνα με τον κ. Αντώνιο Χασιώτη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank EFG
Bulgaria AD /Postbank/, σήμερα ο κύριος στόχος πρέπει να
είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.
„Ούτε ένας επενδυτής σε καμία τράπεζα στον κόσμο δεν
έχει υποστεί ζημίες ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης”, ανέφερε ο κ. Χασιώτης και κάλεσε την επιχειρηματική κοινότητα να αντιμετωπίσει καταλλήλως αυτό που
συμβαίνει και να κάνει προσεκτική ανάλυση της ροής των
ειδήσεων καθώς υπάρχουν και παραπλανητικές ειδήσεις που
πλήττουν την εικόνα των εταιρειών.
Κατά τη γνώμη του, η κρίση
έχει και τα θετικά της. Στις
εταιρείες προσφέρεται η εξαιρετική ευκαιρία να επανεξετάσουν την αποτελεσματικότητα
των στρατηγικών τους για να
ενισχύσουν τις θέσεις τους και
να βγουν από την κρίση πιο
δυνατές από ποτέ, λέει ο κ.
Χασιώτης.
Σύμφωνα με τον κ. Ίσκροφ,
άλλη θετική επίδραση είναι
η αντιπληθωριστική. Η κρίση
συνέβαλε στη μείωση των
τιμών των καυσίμων και των
τροφίμων σε παγκόσμιο επίЗа управителя на БНБ г-н Иван Искров, втори отляво, основното предизвикателство е ограничаването на ефекта πεδο. Στη Βουλγαρία οι τιμές
άρχισαν να πέφτουν τον Ιούна финансовата криза върху реалната икономика.
λιο, αναμένεται η τάση να
Για τον διοικητή της BNB κ. Ιβάν Ίσκροφ (ο δεύτερος αριστερά) η βασική πρόκληση είναι ο περιορισμός της επίδρασης
διατηρηθεί μέχρι το τέλος της
της οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία.
χρονιάς.  
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Първо проучване,
поредна среща
Πρώτη έρευνα,
επόμενη συνάντηση

В

България работят над 2500 компании с гръцко
или кипърско участие, което нарежда южната ни
съседка на първо място по брой фирми в страната.
Те развиват широк спектър от дейности, като особено предпочитание отдават на секторите недвижимо имущество, услуги, търговия и текстил. Близо 95% от
компаниите спадат в категорията малки предприятия с персонал до 100 души.
Това сочат резултатите от първото целево проучване на
гръцкото и кипърско бизнес присъствие в България, извършено от софтуерната компания Mellon Bulgaria в периода 15
юли – 14 август 2008 година. В изследването взеха участие 540
компании, които осигуряват работа на 2 442 души.
Резултатите бяха представени на 17 септември в рамките
на поредната среща на гръцкия и кипърски бизнес, организирана от Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) в София.
Гостите на събитието се запознаха и с дейността на седем
компании-членове на ГБСБ. Разнообразните им профили
бяха ново доказателство за това, че в България няма сектор
без гръцки представител.
Фирмени презентации направиха:
• фирмата за производство на тестени изделия Chipita
Bulgaria AD, част от мултинационалната група за хранителни стоки Vivartia;
• гръцкият филиал на минната компания S&B Industrial
Minerals S.A;
• производствената фирма за бързооборотни стоки за
широко потребление Convoy-World S.A.;
• компанията за производство на стъкларски изделия
Drujba Glassworks S.A., собственикът на бензиностанции Eko Bulgaria S.A.;
• компанията, преработваща и търгуваща със стоманени изделия Sid-Pac Bulgaria JSC (в процес на преименуване в Sidma Bulgaria), и
• фирмата, специализираща в производство и търговия с технологични решения за промишлеността
Alexandris Engineering Ltd.
Кратко представяне направи и Sofia Echo Media, член на
„Икономедиа”. От месец юни 2008 година, медийната фирма е
партньор на ГБСБ в издаването на двумесечното списание на
Съвета „Балкански хоризонти”.   



Σ

τη Βουλγαρία λειτουργούν πάνω από 2500 εταιρείες
ελληνικού ή κυπριακού συμφέροντος, γεγονός το
οποίο κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε
αριθμό εταιρειών στη χώρα. Οι εταιρείες αυτές αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, δίνοντας
ιδιαίτερη προτίμηση στους τομείς των ακινήτων, των υπηρεσιών,
του εμπορίου και της υφαντουργίας. Σχεδόν 95% από τις εταιρείες
ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων με προσωπικό έως 100 άτομα.
Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα της πρώτης σκόπιμης έρευνας των ελληνικών και των κυπριακών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία. Την έρευνα πραγματοποίησε η εταιρεία λογισμικού Mellon
Bulgaria κατά την περίοδο 15 Ιουλίου − 14 Αυγούστου 2008. Στην
έρευνα συμμετείχαν 540 εταιρείες οι οποίες παρέχουν απασχόληση σε 2 442 άτομα.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου στα
πλαίσια της επόμενης συνάντησης των ελληνικών και των κυπριακών επιχειρήσεων, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) στη Σόφια.
Οι παρόντες στην εκδήλωση γνωρίστηκαν με τη δραστηριότητα επτά εταιρειών μελών του ΕΕΣΒ. Οι ποικιλία των προφίλ τους
ήταν η επόμενη απόδειξη ότι στη Βουλγαρία δεν υπάρχει επιχειρηματικός τομέας χωρίς ελληνική παρουσία.
Οι παρουσιάσεις ήταν των εξής εταιρειών:
• Chipita Bulgaria S.A. − παραγωγός ζυμαρικών και μέρος
του διεθνούς ομίλου τροφίμων Vivartia,
• η ελληνική θυγατρική εταιρεία του ομίλου ορυχείων S&B
Industrial Minerals S.A,
• Convoy-World S.A. − εταιρεία παραγωγής προϊόντων
ευρείας κατανάλωσης,
• Drujba Glassworks S.A. − εταιρεία παραγωγής γυαλικών, η
ιδιοκτήτρια των πρατηρίων καυσίμων Eko Bulgaria S.A.,
• Sid-Pac Bulgaria JSC (η οποία σύντομα θα μετονομαστεί
σε Sidma Bulgaria) − εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας
προϊόντων χάλυβα, και
• Alexandris Engineering Ltd − εταιρεία ειδικευμένη στην
παραγωγή και το εμπόριο τεχνολογικών λύσεων για τη
βιομηχανία.
Σύντομη παρουσίαση έκανε και η εταιρεία Sofia Echo Media,
μέλος της„Εconomedia”. Από τον Ιούνιο του 2008, η εταιρεία μέσων
ενημέρωσης συνεργάζεται με το ΕΕΣΒ για την έκδοση του διμηνιαίου περιοδικού του Συμβουλίου „Βαλκανικοί ορίζοντες”.  
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АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е
фирма, специализираща в производство
и търговия с технологични решения за
промишлеността и с офиси в Гърция, България и Румъния. В България, компанията
разполага с изложбенa зала и производствени мощности. Изключителен представител е на водещи европейски фирми
като Siegling, Motovario/Spaggiari, Flexon/
System Plast, Transpack, Dayco, Rosta.

H ALEXANDRIS ENGINEERING LTD. ειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία τεχνολογικών λύσεων για τη βιομηχανία και έχει
γραφεία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Στη Βουλγαρία η εταιρεία διαθέτει
αίθουσα έκθεσης και εξοπλισμό παραγωγής. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος
κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών όπως
Siegling, Motovario/Spaggiari, Flexon/
System Plast, Transpack, Dayco, Rosta.

ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД
е водещ производител в Бъл-гария и
на Балканския полуостров на стъклен
амбалаж за хранителни продукти, вино,
бира, високо-алкохолни и безалкохолни
напитки. Производственият капацитет
на фирмата в България превишава един
милиард стъклени опаковки годишно.
Фирмата работи със сертифицирана система за управление на качеството по ISO
9001, HACCP, ОHSAS, ISO 22000.

Η DRUJBA − YIOULA S.A. είναι από τους
μεγαλύτερους παραγωγούς γυάλινων
συσκευασιών τροφίμων, κρασιών, μπίρας,
αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών στη
Βουλγαρία και τα Βαλκάνια. Η παραγωγική
ικανότητα της εταιρείας στη Βουλγαρία
ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο γυάλινες
συσκευασίες ετησίως. Η εταιρεία δουλεύει
με πιστοποιημένο σύστημα ελέγχου της
ποιότητας σύμφωνα με ISO 9001, HACCP,
ОHSAS, ISO 22000.

ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД е част от най-голямата индустриална корпорация в Гърция –
Hellenic Petroleum Group. Фирмата държи
верига от 76 бензиностанции на територията на цяла България и продава ексклузивно серията горива EKO KINITRON −
UNLEADED 100 Speed, UNLEADED 95 Plus
и EURODIESEL, както и маслата ЕКО. Бензиностанции ЕКО развиват бизнеса си с
грижа за шофьорите и инвестират в дългосрочната кампания за разумно шофиране „Обади се като стигнеш!”.

Η EKO BULGARIA S.A. είναι μέλος του μεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλου στην Ελλάδα Hellenic Petroleum Group. Η εταιρεία κατέχει αλυσίδα 76 πρατηρίων καυσίμων σε όλη
τη Βουλγαρία και είναι η μοναδική που προσφέρει τη σειρά καυσίμων EKO KINITRON −
UNLEADED 100 Speed, UNLEADED 95 Plus
και EURODIESEL, καθώς και τα λάδια EKO.
Τα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ δουλεύουν με
φροντίδα για τους οδηγούς και επενδύουν
στη μακροπρόθεσμη εκστρατεία προσεκτικής οδήγησης „Πάρε όταν φτάσεις!”.

ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС
АД е предприятие за добив и преработка на бентонит, зеолит и перлит с 50годишна история и дейност в района на
Източните Родопи. От 2003 година е член
на S&B, група с близо 50 мини и заводи в
над 80 страни. Традиционни производства са „бентонит за металолеене”, „бентонит за сондажни  дейности”, ”бентонит
за котешка тоалетна” (БЕНТО), „зеолит за
фуражни добавки”, „перлит за строителство”, „агроперлит”, „перлитов филтър”.

Η S&B INDUSTRIAL MINERALS S.A. είναι
εταιρεία με 50 χρόνια ιστορία και δραστηριότητα στην περιοχή της Ανατολικής
Ροδόπης όπου ασχολείται με εξόρυξη και
επεξεργασία μπεντονίτη, ζεολίτη και περλίτη. Από το 2003 είναι μέλος του S&B −
όμιλος με περίπου 50 ορυχεία και εργοστάσια σε πάνω από 80 χώρες. Παράγονται
κυρίως „μπεντονίτης για παραγωγή χυτών
μετάλλων”, „μπεντονίτης γεωτρήσεων”,
„μπεντονίτης για άμμο για γάτες” (BENTO),
„ζεολίτης για πρόσθετα ζωοτροφών”, „περλίτης για έργα πολιτικού μηχανικού”, „περλίτης για γεωργικές εφαρμογές”, „φίλτρα
περλίτης”.
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КОНВОЙ-УОРЛД е водеща производствена и търговска фирма в областта
на стоките за широко потребление.
Продуктовата гама на фирмата включва
екологично чисти домакински гъби,
домакинска тел, кърпи, гъби за баня, автоаксесоари, препарати с високо качество
и на достъпна цена. В България КонвойУорлд е от 1989 година, като същинската
експанзия стартира през 1994 година с
отварянето на нов офис и складова база в
София и разгръщането на мащабна дистрибуционна мрежа.

H CONVOY-WORLD είναι κορυφαία εταιρεία παραγωγής και εμπορίας προϊόντων
ευρείας κατανάλωσης. Το φάσμα προϊόντων
της εταιρείας περιλαμβάνει φιλικά προς το
περιβάλλον σφουγγάρια οικιακής χρήσης,
σπόγγους μπάνιου, αξεσουάρ αυτοκινήτων,
απορρυπαντικά με υψηλή ποιότητα και σε
προσιτές τιμές. Στη Βουλγαρία η ConvoyWorld υπάρχει από το 1989, ενώ η δυνατή
επέκτασή της ξεκινά το 1994 με το άνοιγμα
καινούργιων γραφείων και κέντρου διανομής στη Σόφια, καθώς και με την ανάπτυξη
του δίκτυου διανομής.

СИДМА БЪЛГАРИЯ ЕАД, филиал на
Сидма АД и част от гръцката индустриална група Сиденор, е една от водещите
компании за преработка и търговия със
стоманени продукти в България. Основен дистрибутор е на „Стомана Индъстри”
АД, също собственост на група Сиденор.
Управлява нов модерен център за обработка и търговия със стоманени изделия
в индустриална зона „Илиянци” в София.
Има и представителни офиси в Бургас и
Шумен.

H SIDMA BULGARIA S.A., θυγατρική της
SIDMA S.A. και μέλος του ελληνικού ομίλου
SIDENOR, είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων
χάλυβα στη Βουλγαρία. Είναι βασικός διανομέας της„Stomana Industry” S.A., η οποία επίσης ανήκει στο SIDENOR. Διαχειρίζεται νέο
μοντέρνο κέντρο επεξεργασίας και εμπορίας
προϊόντων χάλυβα στη βιομηχανική περιοχή
„Ιλίαντσι” στη Σόφια. Έχει αντιπροσώπους
στις πόλεις Μπουργκάς και Σούμεν.

ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД е лидер в производството и дистрибуцията на тестени
изделия с марки „7 DAYS Croissant” и „7
DAYS Bake Rolls”. Компанията е член на
мултинационалната компания за хранителни стоки Vivartia SA. Чипита стъпва
на българския пазар през 1992 година, а
през 1996 година отваря първите си производствени линии. Разрастването на
компанията чрез складови и производствени мощности продължава и сега.

Η CHIPITA BULGARIA S.A. είναι ηγέτης
στην παραγωγή και διανομή ζυμαρικών με
τις εμπορικές επωνυμίες  „7 DAYS Croissant”
και „7 DAYS Bake Rolls”. Η εταιρεία είναι
μέλος της διεθνούς εταιρείας τροφίμων
Vivartia S.A. Η Chipita εμφανίζεται τη βουλγαρική αγορά το 1992, ενώ το 1996 ανοίγει
τις πρώτες γραμμές παραγωγής της. Η επέκταση της εταιρείας με χώρους αποθήκευσης και παραγωγική ικανότητα συνεχίζει
και τώρα.
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 МВФ прогнозира забавяне

НОВИНИ

 Το ΔΝΤ προβλέπει καθυστέρηση

Икономиките на Източна Европа забележимо ще забавят
ръста си, става ясно от доклада на Международния валутен
фонд (МВФ) за световния икономически растеж. Очакванията са първо да бъдaт засегнати прибалтийските държави
и впоследствие – страните от Югоизточна Европа, се казва
в доклада. Сред причините са намаляващото потребление
в Западна Европа, а регионът е основен пазар за износителите от Източна Европа. Тази тенденция върви ръка за ръка
с пълзяща нагоре инфлация в страни като България и Турция, която от своя страна съкращава доходите на местното
население. Като положителни явления, МВФ отчита високото
търсене на вътрешните пазари и продължаващото активно
кредитиране на населението от банки, чиито собственици са
предимно чуждестранни компании.

Από την αναφορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
σχετικά με την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη γίνεται σαφές
πως οι οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης θα μειώσουν σημαντικά την ανάπτυξή τους. Αναμένεται πρώτα να επηρεαστούν οι
χώρες της Βαλτικής και στη συνέχεια οι χώρες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρει επίσης η έκθεση. Μεταξύ των αιτίων
είναι η μείωση της κατανάλωσης στη Δυτική Ευρώπη, η οποία
είναι η βασική αγορά για τους εξαγωγείς από την Ανατολική
Ευρώπη. Αυτή η τάση συμβαδίζει με τον συνεχώς αυξανόμενο
πληθωρισμό σε χώρες όπως τη Βουλγαρία και την Τουρκία, ο
οποίος αντίστοιχα μειώνει τα εισοδήματα του ντόπιου πληθυσμού. Ως θετικές εξελίξεις το ΔΝΤ σημειώνει την υψηλή ζήτηση
στις εγχώριες αγορές και τη συνεχή παροχή δανείων στους
καταναλωτές από τράπεζες κυρίως ξένων συμφερόντων.

 Бум на инвестициите в инфраструктура

 Ραγδαία άνοδος των επενδύσεων σε
υποδομές

 Бюджетна макрорамка − Гърция

Гръцкият финансов министър Георгиос Алагоскуфис се ангажира да намали бюджетния дефицит на страната до 1.8 на сто
от БВП. В проектобюджета за 2009 година, консервативното
гръцко правителство е заложило икономически ръст от три
на сто, инфлация от 3.2% и ниво на безработицата от 7.3%.

 Сребърен фонд

Сребърният фонд ще се управлява от българското министерство на финансите и осемчленен управителен съвет, в който
представители ще имат финансовото и социалнoто ведомства. Това гласи законопроектът за създаване на фонда,
приет от парламента на първо четене. Постъпленията във
фонда няма да могат да бъдат теглени за период от 10 години.
Във фонда ще се събират половината от приходите от приватизация и 25 на сто от бюджетния излишък. Принципал на
фонда ще бъде министерство на финансите.

Κατά την επόμενη δεκαετία στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη θα προσελκυστούν επενδύσεις σε δημόσια έργα υποδομής αξίας 400 δισ. ευρώ, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής
της „Dexia Kommunalkredit Bank” ο κ. Ράινχαρντ Πλάτσερ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι δημοτικές επενδύσεις στη
Βουλγαρία ανέρχονται στο 5% του ΑΕΠ, ενώ η μέση αξία στην
ΕΕ είναι 2.6% του ΑΕΠ.

 Μακροοικονομικό πλαίσιο
προϋπολογισμού − Ελλάδα

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ο κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης δεσμεύτηκε να μειώσει το δημοσιονομικού έλλειμμα της
χώρας έως 1.8% του ΑΕΠ. Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το
2009, η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση έχει ορίσει ποσοστό
οικονομικής ανάπτυξης ύψους 3%, πληθωρισμού 3.2% και επίπεδο ανεργίας 7.3%.
Снимка: Георги Кожухаров

В следващите 10 години в Централна и Източна Европа ще
се привлекат инвестиции в публични инфраструктурни проекти на стойност 400 милиарда евро, смята изпълнителният
директор на „Дексиа комуналкредит банк” Райнхард Платцер. Според данни на Евростат, публичните инвестиции в
България възлизат на 5% от БВП, докато средната стойност в
ЕС е 2.6 на сто от БВП.

 България-Кипър

Българският президент Георги Първанов призова представители на кипърския бизнес да създават смесени предприятия
в перспективни сфери като енергетиката. Възможностите за
разширяване търговско-икономическите взаимоотношения
между България и Кипър бяха представени на двустранния
бизнес семинар в София. Форумът се проведе на 7 октомври
и бе организиран в рамките на официалното посещение на
държавния глава на Кипър Димитриос Христофиас. С 1.2
милиарда евро инвестиции, Кипър се нарежда на осмо място
сред чуждестранните инвеститори в България. Кипърските
инвеститори проявяват специален интерес към секторите
туризъм и недвижими имоти.

 Атина-София

Атина се ангажира да подпомага София при подготовката
на европроекти. Това заяви кметът на Атина Никитас Какламанис на 26 септември, който бе на посещение в София по

Президентът на Кипър Димитриос Христофиас, вляво, и българският му
колега Георги Първанов, вдясно, обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Δημήτριος Χριστόφιας (αριστερά)
και ο Βούλγαρος ομόλογός του ο κ. Γκεόργκι Παρβάνοφ (δεξιά) συζήτησαν τις
δυνατότητες για ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας.
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 Ασημένιο Ταμείο

покана на столичния кмет Бойко Борисов. Помощта ще се
осъществява чрез офис на атинското общинско предприятие за подготовка на проекти за европейско финансиране в
София, според Какламанис. Двамата кметове се договориха
и за изготвянето на съвместен европроект за обновяване на
български и гръцки църкви и прилежащата инфраструктура.

Το Ασημένιο Ταμείο θα ανήκει στις αρμοδιότητες του βουλγαρικού Υπουργείου Οικονομικών και οχταμελούς διοικητικού
συμβουλίου, στο οποίο θα έχουν αντιπροσωπείες τα υπουργεία
οικονομικών και κοινωνικών ασφαλίσεων. Αυτό αναφέρει το
νομοσχέδιο για τη δημιουργία του ταμείου, το οποίο εγκρίθηκε
από το κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Τα έσοδα του ταμείου
δε θα μπορεί να αναληφθούν για περίοδο 10 ετών. Στο ταμείο
θα συγκεντρώνονται τα μισά έσοδα από την ιδιωτικοποίηση
και 25% του δημοσιονομικού πλεονάσματος. Διαχειριστής του
ταμείου θα είναι το υπουργείο Οικονομικών.

 Бургас-Александруполис

Александруполис и Бургас стартират по-интензивен обмен в
сферата на бизнеса, туризма, транспорта и културата, ще разработват съвместни европроекти и ще търсят изграждането
на по-добра транспортна връзка. За това се договориха кметовете на двата града на съвместно заседание на 21 септември в Александруполис. Първият общ европроект ще бъде
по оперативна програма „Регионално развитие”.

 Βουλγαρία − Κύπρος

Ο Βούλγαρος Πρόεδρος κ. Γκεόργκι Παρβάνοφ κάλεσε τους
εκπρόσωπους των κυπριακών επιχειρήσεων να δημιουργούν
κοινές επιχειρήσεις σε προοπτικούς τομείς όπως την ενέργεια.
Οι δυνατότητες επέκτασης των εμπορικών και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Βουλγαρίας και της Κύπρου παρουσιάστηκαν στο διμερές επιχειρηματικό σεμινάριο στη Σόφια.
Το φόρουμ διεξήχθη στις 7 Οκτωβρίου και οργανώθηκε στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Πρόεδρου της Κύπρου
κ. Δημήτριου Χριστόφια. Με επενδύσεις ύψους 1.2 δισ. ευρώ,
η Κύπρος κατατάσσεται στην όγδοη θέση μεταξύ των ξένων
επενδυτών στη Βουλγαρία. Οι Κύπριοι επενδυτές δείχνουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τους τομείς του τουρισμού και των
ακινήτων.

 Пълен обхват

С откриването на два центъра в Кърджали и Варна, спешният
телефон 112 вече покрива територията на цялата страна.
Така България е на път да избегне наказателна процедура от
страна на Европейската комисия (ЕК), която през април тази
година отправи последно предупреждение преди завеждане на дело. Избягването на мярката ще се случи, само след
като бъде изпълнено още едно условие за спешен номер
112 –  да бъдат локализирани обажданията от стационарни
и мобилни телефони.

 Αθήνα − Σόφια

Αθήνα δεσμεύεται να βοηθάει τη Σόφια στην προετοιμασία
ευρωπαϊκών έργων. Αυτό δήλωσε στις 26 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Αθηνών ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επισκέφθηκε τη
Σόφια σε απάντηση της πρόκλησης του Δημάρχου της Σόφιας
κ. Μπόικο Μπορίσοφ. Η βοήθεια θα πραγματοποιείται μέσω
γραφείου της αθηναϊκής δημοτικής εταιρείας για προετοιμασία έργων για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη Σόφια, είπε ο κ.
Κακλαμάνης. Οι δύο δήμαρχοι συμφώνησαν και τον σχεδιασμό
κοινού ευρωπαϊκού έργου για την αναπαλαίωση βουλγαρικών
και ελληνικών εκκλησιών και των παρακείμενων υποδομών.
Спешният телефон 112, проект под ръководството на министъра на
извънредните ситуации Емел Етем, вляво, вече покрива територията на
цялата страна.

Снимки: Юлия Лазарова

Το τηλέφωνο άμεσης ανάγκης 112 - σχέδιο υπό την αιγίδα της Υπουργού
Εκτάκτων Περιστάσεων κ. Εμέλ Ετέμ (αριστερά), ήδη καλύπτει ολόκληρη
τη χώρα.
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Снимка: Цветелина Николаева

 Μπουργκάς − Αλεξανδρούπολη

Οι πόλεις Αλεξανδρούπολη και Μπουργκάς ξεκινούν πιο εντατικές ανταλλαγές στον επιχειρηματικό τομέα, στους τομείς του
τουρισμού, των μεταφορών και του πολιτισμού. Θα συνεργάζονται σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα και θα αναζητούν
την κατασκευή καλύτερης μεταφορικής σύνδεσης. Αυτό συμφώνησαν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων σε κοινή συνεδρίαση
στις 21 Σεπτεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη. Το πρώτο κοινό
ευρωπαϊκό έργο θα είναι στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος „Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

 Πλήρες σήμα

Με την εγκαίνια δύο κέντρων στο Κάρντζαλι και τη Βάρνα, η
γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 πλέον καλύπτει το σύνολο της
χώρας. Έτσι η Βουλγαρία μάλλον θα αποφύγει την ποινή εκ
μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία φέτος τον Απρίλιο έδωσε τελευταία προειδοποίηση πριν την έναρξη ποινικής
δίωξης. Η αποφυγή του μέτρου θα γίνει μόνο σε περίπτωση
που καλυφθεί μια ακόμη απαίτηση για τη γραμμή έκτακτης
ανάγκης − εντοπισμός των κλήσεων από σταθερά και κινητά
τηλέφωνα.
Ръководителят на национална агенция “Пътна инфраструктура”
Димитър Иванов подаде оставка след два месеца на поста.
Ο διευθυντής του εθνικού οργανισμού “Οδικές υποδομές” ο κ. Ντιμίταρ
Ιβανόφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά από δύο μήνες στη θέση.

 Ново предупреждение

Европейската комисия отправи предупреждение, че ако до
23 ноември България не изпълни всички ангажименти по
програма ИСПА и национална агенция „Пътна инфраструктура” не заработи според европейските правила, ще бъдат
отрязани средствата за пътища от европейските структурни
фондове. Вицепремиерът по еврофондовете Меглена Плугчиева предупреди, че ако мярката „суспендиране на средства” бъде задействана, България ще получи от 2 до 12%
по-малко от полагащите й се средства от Кохезионния фонд
и Фонда за регионално развитие. Междувременно на 17
октомври шефът на пътната агенция Димитър Иванов подаде
оставка след два месеца на поста.

 Νέα προειδοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι εάν μέχρι τις 23
Νοεμβρίου η Βουλγαρία δεν εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις της
στο πρόγραμμα ISPA και αν δεν ξεκινήσει να δουλεύει εθνικός
οργανισμός „Οδικές Υποδομές” σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς
κανόνες, θα περικοπούν τα κονδύλια για το οδικό δίκτυο από τα
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπεύθυνη για την αξιοποίηση των πόρων των ευρωπαϊκών
ταμείων, κ. Μεγκλένα Πλουγκτσίεβα, προειδοποίησε ότι εάν το
μέτρο „αναστολή κονδυλίων” ενεργοποιηθεί, τότε η Βουλγαρία
θα λάβει από 2 έως 12% λιγότερο από τα προβλεπόμενα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο μεταξύ στις 17 Οκτωβρίου ο διευθυντής του οδικού
οργανισμού ο κ. Ντιμίταρ Ιβανόφ κατέθεσε την παραίτησή του
μετά από δύο μήνες στη θέση.

 Defendori 2008

 Дефендори 2008

Έμποροι από 30 χώρες συμμετείχαν στην 15η έκδοση της
ετήσιας έκθεσης όπλων „Defendori-2008” στην Αθήνα. Την
πενθήμερη έκθεση, που διεξήχθη στις 7 − 11 Οκτωβρίου, επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες από 90 χώρες, καθώς και υπουργοί
και υφυπουργοί άμυνας από 20 χώρες. Η Ελλάδα είναι μεταξύ
των μεγαλύτερων αγοραστών όπλων στην Ευρώπη. Το 2006 η
χώρα ενέκρινε τετραετές εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας 11.39
δισ. ευρώ.

 Мениджър на годината

 Διευθυντής της χρονιάς

Tърговци от 30 страни участваха в 15-тото издание на ежегодното оръжейно изложение „Дефендори-2008” Атина,
Гърция. Петдневното изложение, провело се на 7-11 октомври, посетиха високопоставени делегации от 90 страни и
министри и заместник-министри на отбраната на 20 страни.
Гърция е сред големите купувачи на оръжие в Европа. През
2006 година, страната одобри  четиригодишна програма за
превъоръжаване на стойност 11.39 милиарда евро.
На 8 октомври изпълнителният директор на „Приста Ойл”
Валентин Трифонов получи наградата „Мениджър на годината”. Конкурсът се провежда за първи път от списание „Мениджър” в партньорство с консултантската компания „Делойт
България”. Сред десетте подгласника бяха и г-н Антъни Хасиотис, член на съвета на директорите и главен изпълнителен
директор на „Пощенска банка” и г-н Николаос Георгопулос,
изпълнителен директор на „Дружба стъкларски зaводи”.

Στις 8 Οκτωβρίου ο εκτελεστικός διευθυντής της „Prista Oil” ο κ.
Βαλεντίν Τρίφονοφ έλαβε το βραβείο „Διευθυντής της χρονιάς”.
Ο διαγωνισμός οργανώνεται για πρώτη φορά από το βουλγαρικό
περιοδικό „Manager” σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία „Deloitte Bulgaria”. Μεταξύ των 10 πρώτων ήταν ο κ. Αντώνιος Χασιώτης, Πρόεδρος της ΕΕΣΒ και Διευθύνων Σύμβουλος
της Eurobank EFG Bulgaria AD /Postbank/, καθώς και ο κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Drujba-Yioula.
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Снимка: Велко Ангелов

Вицепремиерът по еврофондовете Меглена Плугчиева
Η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπεύθυνη για την
αξιοποίηση των πόρων των ευρωπαϊκών ταμείων η
κ. Μεγκλένα Πλουγκτσίεβα

 Συμβάσεις σε ΕΠ της ΕΕ

 Договори по ОП на ЕС

За периода юни-септември 2008 година, България е сключила
договори на стойност 1.21 милиарда лева по оперативните
програми на Европейския съюз. В отчетния период бенефициентите са получили 10.5 милиона евро, каза вицепремиерът по еврофондовете Меглена Плугчиева. Договарянето
по оперативна програма „Транспорт” ще започне през лятото
на 2009 година, добави Плугчиева.

 Нова здравна стратегия

Българското правителство одобри Националната здравна
стратегия за периода 2008-2013 година. В нея се споменава, че
конкурентният принцип ще бъде въведен през 2010 година,
но не се задават ясни правила, по които ще се извърши демонополизацията на Здравната каса и отварянето на пазара за
здравни услуги за частните здравно-осигурителни дружества. Според здравния министър Евгений Желев, законите,
необходими за демонополизацията на Здравната каса, ще
бъдат приети преди края на годината.

 Стилът на Symantec

В рамките на 13-тото издание на изложението за информационни технологии БАИТ ЕКСПО (4-8 ноември) се проведе
семинар под надслов „Непрекъсваемостта на бизнеса – Стилът на Symantec”. Организатор на проявата бе гръцката ИТ
фирма Performance Technologies. Регионалният мениджър
на Performance Technologies   Костас Асвестас запозна присъстващите с дейността на фирмата в България, както и с
най-новите тенденции в областта на антивирусната защита,
защитата на данни и управлението на риска и на информацията. Бяха представени и ключови продукти на Symantec като
NetBackup и Backup Exec.

 Нов управляващ съдружник в „Стантън
Чейс България”

Дарина Пенева стана управляващ съдружник в „Стантън
Чейс България”, част от „Стантън Чейс Интернешънъл”. Присъединява се към компанията в началото на 2006 година като
старши консултант, а през 2007 година заема длъжността
изпълнителен директор за България. Отговаря за работата
с клиенти от направления „Финансови услуги” и „Фармацевтична индустрия”. Преди това г-жа Пенева е била последователно офис мениджър, консултант и изпълнителен директор
в австрийската консултантска компания Hill International,
както и генерален мениджър на „Смартрий България”.
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Για την περίοδο Ιούνιο − Σεπτέμβριο 2008, η
Βουλγαρία έχει συνάψει συμβάσεις αξίας 1.21
δισ. λέβα στα πλαίσια επιχειρησιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά
την περίοδο αναφοράς οι δικαιούχοι έχουν
λάβει 10.5 εκατ. ευρώ, είπε η αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης υπεύθυνη για την αξιοποίηση των
πόρων των ευρωπαϊκών ταμείων η κ. Μεγκλένα
Πλουγκτσίεβα. Οι διαπραγματεύσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα „Μεταφορές” θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2009, πρόσθεσε η κ. Πλουγκτσίεβα.

 Νέα στρατηγική για την υγεία

Η βουλγαρική κυβέρνηση ενέκρινε την εθνική στρατηγική
για την υγεία για την πενταετία 2008-2013. Στην στρατηγική
αναφέρεται ότι η αρχή της ανταγωνιστικότητας θα εφαρμοστεί το 2010, αλλά δεν ορίζονται σαφείς κανόνες με βάση τους
οποίους θα πραγματοποιηθεί η κατάργηση του μονοπωλίου
του Εθνικού Ταμείου Υγειονομικής Ασφάλισης (NZOK) και το
άνοιγμα της αγοράς υγειονομικών υπηρεσιών για τις ιδιωτικές εταιρείες υγειονομικής και ασφάλισης. Κατά τη γνώμη του
Yπουργού Yγείας Ευγκένι Ζέλεβ, οι νόμοι που απαιτούνται για
την κατάργηση του μονοπωλίου του NZOK, θα γίνουν δεκτοί
πριν από το τέλος της χρονιάς.

 Το στιλ της Symantec

Στα πλαίσια της 13ης έκθεσης τεχνολογιών πληροφορικής
BAIT EXPO (4-8 Νοεμβρίου) διοργανώθηκε σεμινάριο με τίτλο
„Επιχείρηση χωρίς διακοπή − Το στιλ της Symantec”. Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν η ελληνική εταιρεία τεχνολογιών
πληροφορικής Performance Technologies. Ο περιφερειακός
διευθυντής της Performance Technologies ο κ. Κώστας Ασβεστάς παρουσίασε στους παρόντες τη δραστηριότητα της
εταιρείας στη Βουλγαρία, καθώς και τις τελευταίες τάσεις στον
τομέα της προστασίας antivirus, της προστασίας δεδομένων
και της διαχείρισης των κινδύνων και των πληροφοριών.
Παρουσιάστηκαν και βασικά προϊόντα της Symantec όπως το
NetBackup και Backup Exec.

 Η ομάδα της „Stanton Chase Bulgaria”

Η κ. Νταρίνα Πένεβα έγινε διευθύνων συνέταιρος στη „Stanton
Chase Bulgaria”, μέλος της „Stanton Chase International”. Η
ίδια έρχεται στην εταιρεία στις αρχές του 2006 ως ανώτερος
σύμβουλος, ενώ το 2007 γίνεται εκτελεστικός διευθυντής
για τη Βουλγαρία. Είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία με τους
πελάτες στις κατευθύνσεις „Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες”
και „Φαρμακευτική βιομηχανία”. Στο παρελθόν η κ. Πένεβα
ήταν διαδοχικά υπεύθυνη γραφείου, σύμβουλος και εκτελεστικός διευθυντής στην αυστριακή συμβουλευτική εταιρεία
Hill International, καθώς και γενικός διευθυντής στη „Smartree
Bulgaria”.

октомври-ноември 2008
Снимка: Надежда Чипева
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Българското земеделие:
Светлина в тунела
или тъмнина отвъд?

С
Иво Маев

влизането си в ЕС България се вля в огромния
пазар от 500 милиона потребители, обединен от
липсата на митнически бариери, наличие на общи
правила и до голяма степен − обща валута. Независимо от силната конкуренция, засега страната
запазва положителен баланс в търговията със селскостопански стоки. От друга страна, структурата на износа е неблагоприятна – доминират непреработени продукти, което значи
по-ниска печалба и висока зависимост от конюнктурата.

Исторически и пазарни проблеми на сектора
Проблемите възникват преди всичко поради факта, че
законодателната рамка на ЕС, макар и директно пренесена в
българска среда, все още не се прилага ефективно във всички
измерения на селскостопанската политика на България. Прин-
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Η βουλγαρική γεωργία:
Φως στο τούνελ
ή σκοτάδι μετά;
Ιβο ΜΑεφ

Με την ένταξή της στην ΕΕ η Βουλγαρία μπήκε στην τεράστια
αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, ενωμένη από την έλλειψη
τελωνειακών φραγμών, την ύπαρξη γενικών κανόνων και σε μεγάλο
βαθμό από κοινό νόμισμα. Ανεξάρτητα από τον έντονο ανταγωνισμό, προς το παρόν η χώρα διατηρεί θετική εμπορική ισορροπία στο
εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Από την άλλη, η δομή των εξαγωγών είναι μειονεκτική − κυριαρχούν τα ανεπεξέργαστα προϊόντα,
πράγμα που σημαίνει χαμηλότερα κέρδη και υψηλότερη εξάρτηση
από τη συγκυρία.

Ιστορία και προβλήματα της αγοράς του κλάδου
Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως εξαιτίας του γεγονότος
ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, παρόλο που μεταφέρεται άμεσα σε
βουλγαρικό περιβάλλον, ακόμα δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά
σε όλες τις διαστάσεις της γεωργικής πολιτικής της Βουλγαρίας. Οι
αρχές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της Ένωσης ακόμα

октомври-ноември 2008
ципите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Съюза
все още не могат да накарат българското земеделие да функционира достатъчно ефективно след тежкия период, който
преживя в началото и средата на 90-те години. Забавената и
недовършена реституция на земята попречи на преструктурирането на пазара и доведе до нерационално използване на
наличните ресурси.
Затова – дори и исторически предопределен – проблемът
със структурата на собствеността (оставаща силно раздробена) днес вече изглежда решен. Близо 90 на сто от земята се
стопанисва от едри стопанства − кооперации и търговски
дружества. Това е предимство, тъй като ресурсът се управлява
професионално, но и слабост заради нестабилността, произтичаща от прилагането на арендния принцип. Истински
интензивното производство – производството на зеленчуци и
плодове и животновъдството – остават приоритет на дребните
стопанства.
Очевидно тенденцията за окрупняване на дейността в този
сектор ще продължи дълго. Последните изследвания сочат, че
в България има общо над 750 хиляди стопанства. От тях около
40 хиляди са ферми с размери, позволяващи производство за
широкия пазар, а около 710 хиляди – за лично потребление.
Селското стопанство продължава да страда и от отлива
на квалифицирани специалисти и от трайното отсъствие на
устойчиви и жизнени селски общности. Там, където все пак
ги има, те не са интегрирани в цялостния обществен и икономически живот на страната. Допълнителна тежест поражда
и фактът, че развихрилата се в последните месеци финансова
криза в световен мащаб заплашва да унищожи и крехките
зачатъци на инвестиционен интерес към сектора и развитието
на облекчени и гъвкави процедури за кредитиране на новите
земеделски инициативи.

Близо 90 на сто от
земята се стопанисва
от едри стопанства −
кооперации и търговски
дружества.
Наред с негативните условия обаче, са налице и обещаващи
сигнали – евросредствата за производителите са значителни.
В идните 10 години постепенно ще нараства най-важният
инструмент на ЕС в сектора – т. нар. директни плащания.
Отпускани на база на обработваните хектари земя, тяхната
стойност ще надхвърли 430 милиона евро за следващите три
години. Освен това, секторът ще бъде подкрепен и от фонд за
пазарна интервенция, който ще е насочен към стабилизация
на цените на земеделските стоки и, съответно, към доходите на
фермерите. Третият стълб на адаптацията към ОСП ще са експортните субсидии, стимулиращи и диверсифициращи износа
на определени земеделски продукти.

ПОЛИТИКА

δεν μπορούν να κάνουν τη βουλγαρική γεωργία να λειτουργεί
αρκετά αποτελεσματικά μετά από τη δύσκολη περίοδο που πέρασε
στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Η καθυστερημένη και
μη ολοκληρωμένη αποκατάσταση των περιουσιών εμπόδισε την
αναδιάρθρωση της αγοράς και οδήγησε σε ακατάλληλη χρήση των
διαθέσιμων πόρων.
Γι’ αυτό − αν και προορισμένο από την ιστορία- το πρόβλημα με
τη δομή της ιδιοκτησίας (που παραμένει αρκετά διασκορπισμένη)
σήμερα πια φαίνεται λυμένο. Σχεδόν 90% της γης διευθύνεται από
μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις − συνεταιρισμούς και εμπορικές
εταιρείες. Αυτό είναι πλεονέκτημα, διότι η διαχείριση των πόρων είναι
επαγγελματική, αλλά και μειονέκτημα λόγω της αστάθειας που προκύπτει από την εφαρμογή της αγρομισθώσεως. Η πραγματικά εντατική
παραγωγή − παραγωγή φρούτων και λαχανικών και η κτηνοτροφία −
παραμένει προτεραιότητα για τις μικρές εκμεταλλεύσεις.
Προφανώς η τάση για συνένωση των δραστηριοτήτων σ’ αυτόν
τον τομέα θα συνεχίσει για πολύ ακόμα. Οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι στη Βουλγαρία υπάρχουν συνολικά πάνω από 750 χιλ.
εκμεταλλεύσεις. Από αυτές περίπου 40 χιλιάδες είναι αγροκτήματα
με μέγεθος που επιτρέπει παραγωγή για την αγορά και περίπου 710
χιλιάδες είναι για προσωπική χρήση.
Η γεωργία συνεχίζει να υποφέρει από την εκροή εξειδικευμένων
επαγγελματιών και από τη μόνιμη απουσία σταθερών και βιώσιμων
αγροτικών κοινοτήτων. Εκεί που εξακολουθούν να υπάρχουν, δεν είναι
ενσωματωμένες στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Πρόσθετο βάρος δημιουργεί και το γεγονός ότι η έντονη τους τελευταίους
μήνες οικονομική κρίση σε όλο τον κόσμο απειλεί να καταστρέψει και
τα πρώτα βήματα του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τον τομέα και
την ανάπτυξη απλοποιημένων και ευέλικτων διαδικασιών για χρηματοδότηση των καινούργιων γεωργικών πρωτοβουλιών.
Μαζί με τις δυσμενείς συνθήκες, ωστόσο, υπάρχουν και ελπιδοφόρα μηνύματα − τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους παραγωγούς είναι
σημαντικά. Κατά τα επόμενα 10 χρόνια σταδιακά θα αυξάνεται το πιο
σημαντικό εργαλείο της ΕΕ στον τομέα − οι λεγόμενες άμεσες ενισχύσεις. Χορηγούνται με βάση τα εκτάρια καλλιεργημένων εκτάσεων και
η αξία τους θα υπερβεί τα 430 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.
Επιπλέον, ο τομέας θα πρέπει να ενισχυθεί και από ταμείο για παρέμβαση στην αγορά, το οποίο θα αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των
τιμών των γεωργικών προϊόντων και αντίστοιχα των εισοδημάτων
των αγροτών. Ο τρίτος πυλώνας για την προσαρμογή στην ΚΓΠ θα
είναι οι επιδοτήσεις των εξαγωγών που ενισχύουν και διαφοροποιούν
την εξαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων.
Το συνολικό πακέτο της χρηματοδότησης του τομέα για την
περίοδο 2007-2009 εκτιμάται σε 1,552 δισ. ευρώ. Από αυτά, 388 εκατομμύρια ευρώ είναι κονδύλια για στήριξη της αγοράς (παρέμβαση
και εξαγωγικές επιδοτήσεις), 431 εκατομμύρια ευρώ για άμεσες ενισχύσεις και 733 εκατομμύρια ευρώ για αγροτική ανάπτυξη. Το ποσό
αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό για να προκαλέσει φόβους εάν η
χώρα θα είναι σε θέση να το απορροφήσει πλήρως αποτελεσματικά.
Παρά την επικρατούσα άποψη μεταξύ των αγροτών, η Βουλγαρία πράγματι ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της ΚΓΠ, τουλάχιστον
κατά τα πρώτα δέκα χρόνια της ένταξής της. Από την άλλη, κατά
τα πρώτα έτη της ένταξής της η χώρα σε κάποιο βαθμό θεωρείται
„θύμα” της ΚΓΠ − η πρόσβαση στην πλήρη χρηματοδότηση δεν
είναι απόλυτα ανοικτή, αλλά πλαισιώνεται από διαφορετικές περιόδους αναφοράς.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες αρχές της ΚΓΠ κατά το πρώτο έτος οι
παραγωγοί από τα νέα κράτη μέλη θα παραλαμβάνουν το 25% των
πληρωμών προς τους παραγωγούς της ΕΕ-15. Μέχρι το τέταρτο
έτος οι πληρωμές θα αυξάνονται βαθμιαία κατά 5% και θα φτάσουν
στο επίπεδο του 40% των ενισχύσεων που καταβάλλονται στους
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Общият пакет на финансиране на сектора за периода 20072009 г. е на стойност 1.552 милиарда евро. От тях 388 милиона
евро са средства за пазарна подкрепа (интервенция и експортни субсидии), 431 милиона евро – за директни плащания,
а 733 милиона евро – за развитие на селските райони. Тази сума
е достатъчно впечатляваща, за да се породят опасения дали
страната ни е способна да ги усвои напълно ефективно.
Независимо от доминиращото мнение сред фермерите,
реално България е заинтересована от запазването на ОСП,
поне в първите десетина години на своето членство. От друга
страна, в първите години на членството си тя в известна степен
се счита и за „жертва” на ОСП – достъпът до пълното финансиране не е отворен напълно, а е рамкиран от различни референтни периоди.
Съгласно действащите принципи на ОСП, през първата
година производителите от новоприетите страни получават
25% от плащанията за производителите в ЕС-15. До четвъртата
година плащанията ще се увеличават с по 5% и ще достигнат
равнището от 40% на плащанията за фермерите от ЕС-15. Дори
и допълнително разрешените държавни субсидии не могат да
помогнат, предвид малката като обем икономика и бюджет.
Оттук произтича и третият проблем – налице са по-строги
мерки в областта на стандартизацията, сертификацията,
фитосанитарните и ветеринарните характеристики на земеделските стоки, които България все още не успява да покрие
поради ограничени финансови ресурси.
Актуалните в момента тенденции сочат, че България все
още не може да преодолее силната неустойчивост на равнището на собствената си брутна земеделска продукция. За периода от 1989 година до 2007 година това равнище е паднало до
60% в сравнение с годините преди старта на реформите. Дори и
развитието на интензивните производства все още не може да
компенсира този срив, който бе подсилен и от неконтролирани
вносно-износни практики от последните 15 години.
Страната сви силно производството на традиционни преди
стоки, като захарно цвекло, соя, памук и ориз. Запази се производството на други продукти – жито, етерично-маслени и
лекарствени култури, мед.
Структурата на българското животновъдство ще продължава да влияе върху неговата ефективност. Основната част от
животните се отглежда в стопанствата за лично потребление.
Малко над 21.5 на сто от говедата, близо 15 на сто от овцете и
само около 4% от козите се отглеждат в професионални стопанства. В същото време близо 55 на сто от овцете и 89 на сто
от козите се отглеждат в стопанства, които нямат право на субсидии заради малкия брой животни.

Прогнози за развитие
В тази сложна икономическа и, в частност, пазарна среда
развитието на българското селско стопанство несъмнено ще
претърпи сериозни промени в структурата, финансирането
и общата си тежест в БВП на страната. Тези промени ще са
повлияни от инерционните тенденции върху българското
селско стопанство, които действаха върху сектора през целия
предприсъединителен период до 2006 година и новите тендеции, които се развиват в първите години от членството –
през периода 2007-2010 година.
Наблюденията и прогнозите на експертите сочат, че в резултат на прилагането на ОСП в България към 2010 година може
да се очакват следните резултати:
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αγρότες από την ΕΕ-15. Ακόμα και οι πρόσθετες επιδοτήσεις που
επιτρέπονται από το κράτος δεν μπορούν να βοηθήσουν εν όψει του
μικρού όγκου της οικονομίας και του προϋπολογισμού. Από εδώ
προέρχεται και το τρίτο πρόβλημα − υπάρχουν πιο αυστηρά μέτρα
στον τομέα της τυποποίησης, της πιστοποίησης, των κτηνιατρικών
και των φυτοϋγειονομικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων, τα οποία η Βουλγαρία εξακολουθεί να μην μπορεί να καλύψει, λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων.
Οι σημερινές τάσεις δείχνουν ότι η Βουλγαρία ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει την έντονη αστάθεια στο επίπεδο της μεικτής
γεωργικής παραγωγής της. Για όλη την περίοδο από το 1989 έως το
2007, το επίπεδο αυτό έχει πέσει στο 60% σε σύγκριση με τα χρόνια
πριν από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων. Ούτε η ανάπτυξη των
εντατικών παραγωγών ακόμα δεν μπορεί να αναπληρώσει αυτή
την αποτυχία, η οποία ενισχύθηκε και από τις ανεξέλεγκτες πρακτικές εισαγωγής-εξαγωγής από τα τελευταία 15 χρόνια.
Η χώρα περιόρισε δραματικά την παραγωγή κάποτε παραδοσιακών προϊόντων όπως ζαχαρότευτλα, σόγια, βαμβάκι και ρύζι.
Διατηρήθηκε και η παραγωγή άλλων προϊόντων − σιτάρι, ελαιούχα
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μέλι.
Η δομή της βουλγαρικής κτηνοτροφίας θα συνεχίσει να επηρεάζει την απόδοσή της. Το κύριο μέρος των ζώων εκτρέφονται στις
εκμεταλλεύσεις για προσωπική κατανάλωση. Λίγο περισσότερο
από 21,5% των βοοειδών, σχεδόν 15% των προβάτων και μόνο 4%
των αιγών εκτρέφονται σε επαγγελματικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Την ίδια στιγμή, σχεδόν το 55% των προβάτων και 89% των
αιγών εκτρέφονται σε αγροκτήματα, τα οποία δε δικαιούνται επιδοτήσεων λόγω του μικρού αριθμού των ζώων.

Προβλέψεις για ανάπτυξη
Σε αυτό το πολύπλοκο οικονομικό − και συγκεκριμένα της αγοράς − περιβάλλον, η ανάπτυξη της βουλγαρικής γεωργίας αναμφίβολα
θα υποστεί σημαντικές αλλαγές στη δομή, τη χρηματοδότηση και το
γενικό της βάρος στο ΑΕΠ της χώρας. Οι αλλαγές αυτές θα επηρεαστούν από τις τάσεις αδράνειας στη βουλγαρική γεωργία που λειτουργούσαν στον τομέα κατά τη διάρκεια της ολόκληρης προενταξιακής
περιόδου μέχρι το 2006 και από τις νέες τάσεις που αναπτύσσονται
κατά τα πρώτα έτη της προσχώρησης − κατά την περίοδο 2007-2010.
Οι παρατηρήσεις και οι προγνώσεις των εμπειρογνωμόνων δείχνουν ότι ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΚΓΠ στη Βουλγαρία
το 2010 μπορεί να αναμένονται τα εξής αποτελέσματα:
• Αύξηση κατά 8% των εκτάσεων καλλιεργούμενων με σιτηρά.
Αυτή η αύξηση όμως θα είναι περίπου 5,5% μικρότερη από τις
εκτάσεις το 2001 (οι υψηλότεροι δείκτες για όλη τη μεταβατική
περίοδο μετά το 1989). Αυτή η συρρίκνωση θα είναι κυρίως
για λογαριασμό του σίτου και των πιέσεων της αγοράς που
οι παραγωγοί θα πρέπει να υποστούν από τον εξωτερικό
ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα όμως, θα εξακολουθήσουν να
αυξάνονται οι εκτάσεις που θα καλλιεργούνται με κριθή και
το 2010 θα είναι περίπου 4% περισσότερες σε σύγκριση με το
2001. Οι αποδόσεις αραβοσίτου επίσης θα είναι κατά περίπου
4% μικρότερες σε σύγκριση με το 2001. Ακόμη και αυτές οι
προβλέψεις να μη υλοποιηθούν πλήρως, η απόκλιση από αυτές δε
θα υπερβαίνει το 2%, είναι κατηγορηματικοί οι εμπειρογνώμονες.
Η θετική επίδραση από την εφαρμογή της ΚΓΠ για τη Βουλγαρία
θα είναι ετήσια απόδοση σίτου της τάξης 3,8 εκατ. τόνων ή
περίπου κατά 800 χιλ. τόνους περισσότερο σε σύγκριση με τα
καλύτερα χρόνια της μεταβατικής περιόδου.
• Η εισαγωγή της ΚΓΠ της ΕΕ στη Βουλγαρία θα οδηγήσει
σε αύξηση της παραγωγής άλλων σιτηρών κατά μέσο όρο
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τουλάχιστον 7%, αλλά αυτή η τάση μετά από
το τέλος του 2008 θα μετατραπεί σε πτωτική. Οι
δυνάμεις αδράνειας της παραγωγής μετά από το
2010 και οι επιδοτήσεις από την ΕΕ δεν θα είναι
επαρκείς για τη διατήρηση αυτού του ρυθμού.
Αυτό δεν πρέπει να ανησυχεί τους καταναλωτές
γιατί η εφαρμογή της ΚΓΠ ουσιαστικά δεν
επηρεάζει την κατανάλωση τροφής κατά
κεφαλήν στην Ένωση, ακόμη και σε συνθήκες
παγκόσμιας κρίσης των τροφίμων και αύξησης
των τιμών τους.
•
Το 2010 θα διατηρηθεί το επίπεδο
των ποσοτήτων σίτου και κριθής που πρέπει
να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές, αλλά
σταδιακά θα μειωθεί η ποσότητα της κριθής για
ζωοτροφές.
•
Για την περίοδο 2007 − 2010 θα αυξηθεί η απόδοση ηλίανθου κατά περίπου 7% για όλη
τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Θεωρείται
ότι η αρνητική τάση ήδη έχει ξεπεραστεί (ακόμα
στο τέλος του 2007) και επειδή οι καλλιέργειες
ηλίανθου εξαρτώνται από τις εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά
και αραβόσιτο, το 2010 ως αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών οικονομικών παρεμβάσεων οι αποδόσεις θα ανέλθουν σε περίπου 610 χιλ.
τόνους. Αυτό θα είναι σημαντική αύξηση, λόγω του γεγονότος ότι η
ζήτηση των καταναλωτών για το προϊόν αυτό στη Βουλγαρία είναι
σχετικά προβλέψιμη και η εξαγωγή (εν όψει της συγκυρίας μακροπρόθεσμα) θα διατηρηθεί στο επίπεδο περίπου 200 χιλ. τόνων τον
χρόνο, ανεξάρτητα από τις προσδοκίες για μια μικρή αύξηση κατά
την περίοδο 2008-2010.
Έχει ήδη ξεπεραστεί η τάση μείωσης του συνολικού αριθμού των
ζώων στη βουλγαρική γεωργία. Αυτό συνέβη το ακόμα το 2007,
υποστήριξαν οι αναλυτές της αγοράς.
Παρά την αύξηση του αριθμού των ζώων σε σύγκριση με την
αρχή και τα μέσα της δεκαετίας του ’90, ο ισχυρός περιορισμός των
ποσοστώσεων γάλακτος στον αριθμό των αγελάδων θα δώσει ένα
προβλέψιμο αποτέλεσμα που εκφράζεται στη μείωση του αριθμού
τους το 2010 σε περίπου 330 χιλ. Αυτό, φυσικά, θα επηρεάσει και τον
αριθμό των γεννημένων μόσχων, ο οποίος δε θα ξεπερνά τους 750
χιλ. στο τέλος της περιόδου.
Η αναμενόμενη παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος θα φτάσει επίπεδο περίπου 50 χιλ. τόνων, και η παραγωγή γάλακτος θα κινηθεί σε
επίπεδα της τάξης των 1,15 εκατ. λίτρων ετησίως.
Η πρόβλεψη αυτή θα γίνει πραγματικότητα αν η βουλγαρικές
κυβερνήσεις καταφέρουν να λύσουν δύο βασικά προβλήματα − την
οργάνωση της ολόκληρης διαδικασίας της εκτέλεσης της ποσόστωσης γάλακτος (από την οποία θα εξαρτηθεί η ταχύτητα με την οποία
θα μειωθούν οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής) και αν θα συνεχίσει
η πολιτική υποστήριξης της παραγωγής γάλακτος (το οποίο προκαλεί αύξηση του αριθμού των αγελάδων).
Ταυτόχρονα, είναι πλήρως πιθανό να υπάρξουν προβλήματα
με την εφαρμογή των εθνικών ποσοστώσεων γάλακτος για όλη την
περίοδο μέχρι το 2010 και με την ικανότητα των ντόπιων γεωργών να
ανταποκριθούν στις κτηνιατρικές απαιτήσεις. Αυτό επιβάλλεται από το
γεγονός ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων από την περίοδο 2007-2009 θα καθορίσει και τους όρους των
εθνικών γαλακτοκομικών ποσοστώσεων μέχρι και το 2014.
Η αρνητική τάση της παραγωγής χοιρινού κρέατος ξεπεράστηκε κατά τα πρώτα χρόνια της ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ,
αλλά οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το 2009 η τάση αυτή θα επιστρέψει γρήγορα. Η έλλειψη επιδοτήσεων γι’ αυτή τη βιομηχανία

• Увеличаване с около 8 на сто на площите, засети със зърно.
Това повишение обаче ще бъде около 5.5 на сто по-малко
от площите през 2001 година (най-високите показатели за
целия преходен период след 1989 година). Това свиване ще
бъде основно за сметка на пшеницата и пазарния натиск,
който производителите ще трябва да поемат от външната
конкуренция. В същото време ще продължат да се увеличават площите, които ще се засяват с ечемик и през 2010
година те ще бъдат с около 4 на сто повече в сравнение с 2001
година. Добивите от царевица ще бъдат също с около 4 на
сто по-малко в сравнение с 2001 година. Дори и тези прогнози да не се оправдаят напълно, отклонението от тях няма
да бъде повече от 2%, категорични са специалистите. Позитивният ефект от прилагането на ОСП за България ще бъде:
годишен добив на пшеница в размер на около 3.8 милиона
тона или около 800 хиляди тона повече в сравнение с найдобрите години от преходния период.
• Въвеждането на ОСП на ЕС в България ще доведе до увеличаване на производството на други зърнени култури средно
с поне 7%, но тази тенденция след края на 2008 година ще
се превърне в низходяща. Инерционните сили на производството след 2010 година и субсидиите от ЕС няма да са
достатъчни за запазването на този темп. Това не бива да
тревожи масовите потребители, защото прилагането на
ОСП практически не оказва влияние върху потреблението
за храна на глава от населението в рамките на Съюза, дори и
в условията на световна криза на хранителните продукти и
повишаване на техните цени.
• Към 2010 година ще се запази нивото на количествата пшеница и ечeмик, които ще се използват за фураж, но бавно ще
намалява количеството на фуражния ечeмик.
• За периода 2007 − 2010 година ще се увеличат добивите от
слънчоглед с около 7 на сто за целия прогнозен период.
Счита се, че негативната тендеция вече е преодоляна (още в
края на 2007 година) и понеже насажденията със слънчоглед
са зависими от площите със засята пшеница и царевица,
към 2010 година, в резултат на европейските финансови
интервенции, добивите ще достигнат около 610 хиляди
тона. Това ще бъде съществено увеличение поради факта, че
потребителското търсене на тази стока в България е отно-
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στην ΚΓΠ της Ένωσης καθιστά την πρόβλεψη για την παραγωγή
χοιρινού κρέατος σχετικά εύκολη και το 2010 η ετήσια απόδοση δε
θα υπερβαίνει τους 150 χιλ. τόνους.
Η θετική τάση στην παραγωγή κρέατος πουλερικών την οποία
σημειώνουν οι Βούλγαροι αγρότες τα τελευταία χρόνια θα συνεχιστεί καθ’ όλη την περίοδο μέχρι το 2010 και στη συνέχεια πιθανότατα
θα φτάσει 130 χιλ. τόνους ή κατά 25% περισσότερο σε σύγκριση με
το προενταξιακό έτος της Βουλγαρίας (2006).
Ανεξάρτητα από τις αρνητικές τάσεις στην κτηνοτροφία, οι ειδικοί δεν αναμένουν σοβαρά προβλήματα με την κατανάλωση κρέατος
και προϊόντων κρέατος στη βουλγαρική αγορά και με την εμφάνιση
σοβαρής έλλειψης. Πιστεύουν ότι για την περίοδο μέχρι το 2010 θα
συνεχιστεί η αρνητική τάση της κατανάλωσης μοσχαρίσιου κρέατος
και στο τέλος της περιόδου αυτός ο συντελεστής θα είναι περίπου
8 κιλά κατά κεφαλήν το χρόνο. Την ίδια στιγμή, αναμένεται αύξηση
της κατανάλωσης χοιρινού και αρνίσιου κρέατος (αύξηση της τάξης
του 14% έως 19%) και κρέατος πουλερικών (αύξηση της τάξης του
22% ή περίπου 18 κιλά κατά κεφαλήν) προς το τέλος της περιόδου
πρόγνωσης. Ωστόσο, τα επίπεδα αυτά είναι χαμηλότερα από την
κατανάλωση κρέατος των Βουλγάρων για την περίοδο 1998 − 2000.
Η κατανάλωση γάλακτος θα διατηρήσει τη σταθερή της αγορά των
περίπου 56 λίτρων κατά κεφαλήν τον χρόνο.

Γενική εκτίμηση −
τα θετικά είναι πιο πολλά από τα αρνητικά
сително предвидимо, а износът (с оглед на дългосрочната
пазарна конюнктура) ще запази равнището си от около 200
хиляди тона годишно, независимо от очакванията за слабо
повишение в периода 2008-2010 година.
Вече е преодоляна тенденцията от намаляване на общия брой на
животните в българското селско стопанство. Това се е случило
още през 2007 година, твърдят анализаторите на пазара.
Независимо от увеличаването на броя на животните, в
сравнение с началото и средата на 90-те години, силното ограничително влияние на млечните квоти върху броя на кравите
ще даде прогнозируем ефект, изразяващ се в намаляване на
техния брой към 2010 година до около 330 хиляди броя. Това,
естествено, ще се отрази и върху броя на родените телета, които
няма да надскочат 750 хиляди към края на периода.
Очакваното производство на телешко месо ще достигне
ниво от около 50 хиляди тона, а производството на мляко ще се
движи около нива от 1.15 милиона литра годишно.
Тази прогноза би се сбъднала, ако българските правителства успеят да решат два ключови проблема – организацията
на целия процес по изпълнение на млечната квота (от което ще
зависи скоростта на намаляване на млечните крави) и дали ще
се продължи политиката за подкрепа на млечното производство (което провокира увеличаване на броя на кравите).
В същото време е напълно възможно да възникнат проблеми с изпълнението на националната млечна квота през
целия период до 2010 година и способността на местните
фермери да изпълнят ветеринарните изисквания на ЕС. Това
се налага от факта, че оценката на изпълнението на млечната
квота от периода 2007-2009 година ще определи и условията на
националната млечна квота чак до 2014 година.
Негативният тренд на производство на свинско месо бе
преодолян в първите години от членството на България в ЕС,
но анализаторите твърдят, че през 2009 година той бързо ще
се върне. Липсата на субсидии за това производство в ОСП на
Съюза прави прогнозата за производството на свинско месо
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Τα γενικά συμπεράσματα από την παρεμβατική πολιτική της ΕΕ
μετά από την ένταξη της Βουλγαρίας είναι πολύπλευρα και διφορούμενα. Από τη μία θα αυξηθεί σοβαρά το ύψος της παραγωγής των
γεωργικών καλλιεργειών και της ανάπτυξης της εκτροφής προβάτων
(παραδοσιακός για τη Βουλγαρία τομέας της κτηνοτροφίας). Από
την άλλη πλευρά μπορεί να αναμένεται συρρίκνωση της παραγωγής
γάλακτος και μοσχαρίσιου κρέατος (διαδικασία που προκλήθηκε όχι
μόνο από την ΚΓΠ της Ένωσης αλλά και από τη δυνατή εισαγωγή από
τρίτες χώρες − Λατινική Αμερική, Ασίας κλπ.). Σοβαρές επιπτώσεις
από την ΚΓΠ της ΕΕ δε θα γίνουν αισθητές στην παραγωγή χοιρινού
κρέατος και κρέατος πουλερικών, με την εξαίρεση της αναμενόμενης
αύξησης της ποιότητας των παραγοµένων αγαθών. Ο βουλγαρικός
γεωργικός τομέας θα σταθεροποιηθεί για την περίοδο μέχρι το 2010.
Όμως αυτή η σταθερότητα δε φαίνεται εγγυημένη για την επόμενη
περίοδο, όταν η αυξημένη παρέμβαση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων οπωσδήποτε θα επηρεάσει σοβαρά τη γεωργία.
Την ίδια στιγμή, συνεχίζουν να παραμένουν ανοικτά σημαντικά
θέματα που αφορούν την προετοιμασία των αγροτών και τη βουλγαρική
κρατική διοίκηση για την εφαρμογή των βασικών ευρωπαϊκών μηχανισμών. Άλλο πρόβλημα είναι η ύπαρξη ελάχιστης, αλλά όχι μακροπρόθεσμης διασφάλισης του ελέγχου στη διάθεση των κονδυλίων για τη
χρηματοδότηση της γεωργίας. Στο μέλλον θα διεξαχθεί έλεγχος των
νεοσυσταθέντων μηχανισμών για τη λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων και της αποτελεσματικότητας των ιδρυμάτων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της ΚΓΠ σε τοπικό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος η Βουλγαρία να μην
αποφύγει την πικρή πείρα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών που
καταγγέλθηκαν στο τέλος του 2006 για παράνομη διάθεση των
ευρωπαϊκών γεωργικών κονδυλίων. Οι χώρες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε κυρώσεις ήταν επτά − Γερμανία, Ελλάδα,
Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Φινλανδία και Γαλλία. Οι λόγοι
για την επιβολή προστίμων συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σχετίζονταν με απόκλιση από τις νόρμες και τις απαιτήσεις της ΚΓΠ. Πράγμα που δείχνει ότι οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες
να τιμωρήσουν αυστηρά αυτούς που αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τους κανόνες τους.

относително лесна и към 2010 година годишният добив няма
да надвишава 150 хиляди тона.
Положителният тренд при производството на птиче месо,
който българските фермери отчитат през последните години,
ще продължи през целия период до 2010 година и вероятно
тогава ще достигне 130 хиляди тона или с повече от ¼ в сравнение с последната предприсъединителна година на България
(2006 година).
Независимо от негативните тенденции в животновъдството, специалистите не очакват сериозни проблеми с
потреблението на месо и месни продукти на българския пазар
и появата на сериозен недостиг. Те считат, че за периода до 2010
година ще продължава негативната тенденция на консумация
на телешко месо и в края на периода този показател ще бъде
около 8 кг годишно на глава от населението. В същото време
се очаква увеличение на консумацията на свинско и агнешко
месо (ръст от 14 и 19 на сто) и пилешко месо (ръст от около
22 на сто или около 18 кг на глава от населението) към края на
прогнозируемия период. Тези нива обаче са по-ниски от консумацията на месо от българите за периода 1998 – 2000 година.
Консумацията на мляко ще запази постоянния си пазар от
около 56 литра на глава от населението годишно.

Обща оценка –
позитивите са повече от негативите
Генералните изводи от интервенционистката политика на ЕС
в резултат на присъединяването на България се многостранни
и нееднозначни. От една страна сериозно ще се увеличи ръстът
на производството на земеделските култури и развитието на
овцевъдството (традиционен за България отрасъл от животновъдството). От друга страна може да се очаква свиване на
производството на мляко и телешко месо (процес, провокиран
не само от ОСП на Съюза, а и от сериозен внос от трети страни –
Латинска Америка, Азия и др.) Сериозен ефект от ОСП на ЕС
няма да се усети в производството на птиче и свинско месо, с
изключение на очаквано повишаване на качеството на произвежданите стоки. Българският селскостопански сектор ще бъде
стабилизиран за периода до 2010 година. Но тази стабилност не
изглежда гарантирана за следващия период, когато увеличената
интервенция на европейските финансови инструменти със
сигурност ще окаже сериозно влияние върху земеделието.
В същото време продължават да стоят открити важни
въпроси, свързани с подготовката на земеделските производители и на българската държавна администрация за прилагането
на ключови европейски механизми. Друг проблем е наличието
на минимално, но не и на дългосрочно обезпечаване на контрола
върху разходването на средствата за финансиране на селското
стопанство. Тепърва предстои проверка на новоизградените
механизми за функциониране на системата за идентификация
на поземлената собственост и на ефективността на институциите отговорни за прилагането на ОСП на местно ниво.
В никакъв случай България не е застрахована от горчивия
опит на някои европейски държави, уличени в края на 2006
година в неправомерно разходване на eвропейските селскостопански фондове. Европейската комисия наложи санкции
на седем страни – Германия, Гърция, Испания, Португалия,
Холандия, Финландия и Франция. Причините за глобите на
обща стойност стотици милиони евро бяха свързани с отклонение от нормите и изискванията на ОСП. Което показва, че
Брюксел е готов сурово да наказва онези, които не успеят да се
съобразяват с неговите правила.
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Нов живот
за АЕЦ  „Белене”
Νέα ζωή για τον πυρηνικό
σταθμό Μπέλενε
Маринела Арабаджиева

ΜαρινΕλα ΑραμπαντζΙεβα

Години наред втората българска атомна електроцентрала бе сред мащабните проекти, отъждествявани
с краха на комунистическия режим. Понесъл трънливата корона на пресъхналото финансиране, строителството на АЕЦ „Белене” бе замразено през 1991
година и близо 10 години нямаше изгледи проектът
от регионално значение да заживее нов живот. По
ирония на съдбата за размразяване на проекта се
заговори по време на управлението на наследника
на последния български цар, Симеон Сакс Кобургготски, a повторен старт на строителните работи бе
даден от второто социалистическо правителство.

Εδώ και χρόνια, ο δεύτερος βουλγαρικός
πυρηνικός σταθμός ήταν από τα μεγάλα
έργα που συνδέονταν με την πτώση του
κομουνιστικού καθεστώτος. Φορώντας το
ακανθώδες στέμμα της εξαντλημένης χρηματοδότησης, η κατασκευή του πυρηνικού
σταθμού του Μπέλενε σταμάτησε το 1991,
και σχεδόν 10 χρόνια δεν ήταν καθόλου
πιθανό το σχέδιο περιφερειακής σημασίας
να ζήσει μια νέα ζωή. Για ειρωνεία της τύχης,
η αποδέσμευση του έργου άρχισε να συζητιέται κατά τη
διάρκεια της κυβέρνησης του κληρονόμου του τελευταίου Βουλγάρου βασιλιά, Simeon Saxkoburggotski,
και μία νέα αρχή δόθηκε από τη δεύτερη σοσιαλιστική
κυβέρνηση.

Т

рудностите и нарастващите инвестиции в разработването на нови петролни находища, все
по-високите цени на природния газ, големите
замърсявания на околната среда от ТЕЦ-овете
на въглища дават основание на държавите все
по-често да търсят решение на енергийните си проблеми в
ядрената енергетика.
Анализът сочи, че икономиките на страните от Балканския регион са сред най-бързоразвиващите се. На тази база
може да се твърди, че в дългосрочен план нуждата от енергия в региона ще продължава да расте и изграждането на
АЕЦ „Белене” вече е необходимост.

Партньори и финансиране
Погледнато назад във времето, реализацията на проекта
за АЕЦ „Белене” се оказва дълъг процес. Строителството е
спирано вече два пъти през периода от 1987 година досега.
За последните няколко години възобновеният през 2002
година проект за втора атомна централа премина през значителни пречки. Същевременно, за участие в реализацията
бяха привлечени компании, които са сред енергийните
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Οι δυσκολίες και οι αυξανόμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη
νέων κοιτασμάτων πετρελαίου, οι ολοένα υψηλότερες τιμές του
φυσικού αερίου, η μεγάλη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση άνθρακα
επιβάλλουν όλο και πιο συχνά στα κράτη να αναζητούν λύση για
τα ενεργειακά προβλήματά τους στην πυρηνική ενέργεια.
Η ανάλυση δείχνει ότι οι οικονομίες της περιοχής των Βαλκανίων είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες. Σε αυτή τη βάση μπορεί να υποστηριχθεί ότι μακροπρόθεσμα η ανάγκη για ενέργεια στην
περιοχή θα συνεχίσει να αυξάνεται και η κατασκευή του σταθμού
Μπέλενε είναι απαραίτητη.

Συνεργάτες και χρηματοδότηση
Κάνοντας μια αναδρομή, η εκτέλεση του έργου για τον πυρηνικό
σταθμό Μπέλενε, βγαίνει μέσα από μια μακρά διαδικασία. Η κατασκευή έχει διακοπεί ήδη δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου από
το 1987 μέχρι σήμερα. Για τα τελευταία μερικά χρόνια, το ανανεωμένο
από το 2002 σχέδιο για δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο πέρασε από

ИКОНОМИКА
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лидери в международен мащаб. За главен изпълнител на
АЕЦ „Белене” през 2006 година бе избрана руската компания „Атомстройекспорт”, а за основни подизпълнители
на проекта – френската компания „Арева” и германската
„Сименс”. Договорът за изпълнение, подписан с руската
компания е на стойност 3.997 млрд. евро и е по формулата „до ключ”. Това означава, че оскъпяване няма да има.
Предварителните разчети на Националната електрическа
компания (НЕК) сочат, че оскъпяване с 20% може да има
само за дейности, които не са посочени в основния договор
с „Атомстройекспорт”. Цената на електроенергията, която
ще произвежда атомната централа, ще е конкурентноспособна, сочи предварителният анализ.
Сериозен тласък за развитието на проекта даде правителството, като предостави на НЕК държавни гаранции от
600 милиона лева за заемите, които компанията ще иска
от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Евроатом.
Правителството има готовност да даде още допълнителни
гаранции, заяви при официалния старт на АЕЦ „Белене”
премиерът Станишев. С това той се ангажира проектът да
не бъде заплашен от ново стопиране.
Сред най-важните партньори на НЕК при реализацията
на изграждането на централата е френската финансова институция BNP Paribas, която бе избрана за структурираща банка.

μεγάλα εμπόδια. Εν τω μεταξύ, για συμμετοχή στην εκτέλεση προσελκύστηκαν εταιρείες που είναι μεταξύ των ηγετών στον τομέα της
ενέργειας παγκοσμίως. Ως κύριος εργολάβος του σταθμού Μπέλενε,
το 2006 επελέγη η ρωσική εταιρεία Atomstroyexport και ως βασικοί
υπεργολάβοι η γαλλική εταιρεία Areva και η γερμανική Siemens. Η
εργολαβία που υπεγράφη με τη ρωσική εταιρεία αποτιμάται σε 3,997
δισ. ευρώ και θα εκτελεστεί με τη μέθοδο „turnkey”. Αυτό σημαίνει
ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της τιμής. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας (NEC) δείχνουν ότι αύξηση της τιμής κατά 20% μπορεί να υπάρξει μόνο για
δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από τη βασική σύμβαση με
την Atomstroyexport. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα
παράγεται από το πυρηνικό εργοστάσιο θα είναι ανταγωνιστική, όπως
δείχνει η προκαταρκτική ανάλυση.
Ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη του έργου έδωσε η κυβέρνηση
με την παροχή κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους 600 εκατ. λέβα στη
NEC για τα δάνεια τα οποία η εταιρεία θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και Evroatom. Η κυβέρνηση
είναι διατεθειμένη να δώσει περαιτέρω εγγυήσεις, δήλωσε κατά
την επίσημη έναρξη έργου για τον σταθμό του Μπέλενε ο πρωθυπουργός Στανίσεφ. Με τη δήλωση αυτή δεσμεύεται το έργο να μην
απειληθεί από καινούργια διακοπή.
Ανάμεσα στους πιο σημαντικούς συνεργάτες της NEC στην κατασκευή του εργοστασίου είναι το γαλλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
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Това е и институцията, от която в найголяма степен зависи процедурата по
финансирането на проекта. Самият
процес ще се извърши на три етапа.
BNP Paribas ще трябва да намери
консултанти за предпроектно проучване, да направи анализ или по-точно
обследване на рисковете и да изготви
финансов план.
След като започне т.нар. обследване на проекта, ще стартира втората част – търсене на конкретни
финансови институции. Важно е как
ще върви работата до финансовото
приключване, т.е. до осигуряването
на парите, уточниха от НЕК. Очакванията са цялата процедура да
отнеме около 17 месеца. В предварителния план се посочва, че до средата
на 2009 година ще бъдат избрани
банките, които трябва да осигурят
кредитите. Според главния изпълнителен директор на НЕК Любомир
Новият посланик на Русия Юрий Исаков, вляво, и бившият министър на вътрешните работи Румен
Велков, към края на лятото на тази Петков, вдясно, бяха сред официалните гости на церемонията по старта на строителството на АЕЦ
година НЕК вече разполага със спи- “Белене” на 3 септември.
сък от 67 банки, готови да поемат
Ο νέος Πρέσβης της Ρωσίας ο κ. Γιούρι Ισάκοφ (αριστερά) και ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας
финансирането на проекта.
Все по-трудно обаче може да се ο κ. Ρούμεν Πετκόφ (δεξιά), ήταν ανάμεσα στους επίσημους καλεσμένους στην τελετή για την έναρξη της
прогнозира какви ще бъдат лихвите κατασκευής του πυρηνικού σταθμού Μπέλενε στις 3 Σεπτεμβρίου.
по кредитирането. В основата си те
ще зависят от условията по договорите. Докато бъдат изготвени, могат да се правят само предBNP Paribas το οποίο θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το
варителни оценки. Съществува вариант, според който ако
ίδρυμα από το οποίο εξαρτάται στον μεγαλύτερο βαθμό η διαδικασία
лихвите по кредитите са много високи и неизгодни, българχρηματοδότησης του έργου. Η ίδια η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε
ската страна да се възползва от предложението на бившия
τρία στάδια. Το BNP Paribas θα πρέπει να βρει συμβούλους για μελέруски президент и настоящ премиер Владимир Путин за
τες σκοπιμότητας, να πραγματοποιήσει ανάλυση ή πιο συγκεκριμένα
отпускане на заем от Русия. Тази възможност продължава
εκτίμηση κινδύνων και να προετοιμάσει ένα οικονομικό σχέδιο.
да съществува, заяви министърът на икономиката и енергеΜετά την έναρξη της λεγόμενης εκτίμησης του έργου θα αρχίтиката Петър Димитров.
σει το δεύτερο μέρος − αναζήτηση ειδικών χρηματοπιστωτικών
Предвид финансовата криза в международен мащаб, засегιδρυμάτων. Εξαρτάται και πώς θα πάει η δουλειά μέχρι το οικονοнала сериозно големите финансови институции, може да се
μικό κλείσιμο, δηλαδή μέχρι την εξασφάλιση των χρημάτων, επεокаже, че осигуряването на финансирането ще е най-трудната
σήμαναν από τη NEC. Όλη η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει
операция, която предстои да се осъществи. За България един
περίπου 17 μήνες. Στο προκαταρκτικό σχέδιο προβλέπεται ότι έως
заем от руски банки ще е много по-изгоден, пресметнаха преди
τα μέσα του 2009 θα επιλεγούν οι τράπεζες οι οποίες πρέπει να εξαвреме експерти. Към днешна дата и предвид разрастващата се
σφαλίσουν τα δάνεια. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της NEC
криза и в Русия те вече не са оптимисти. Според експертите
Λιουμπομίρ Βέλκοφ, προς το τέλος του καλοκαιριού του τρέχοντος
от НЕК е рано да се правят прогнози за финансирането, тъй
έτους η NEC ήδη είχε μια λίστα με 67 τράπεζες που είναι έτοιμες να
като срокът от средата на 2009 година е достатъчен. В краен
αναλάβουν τη χρηματοδότηση του έργου.
случай винаги съществува вероятност българската държава
Όλο και πιο δύσκολα, ωστόσο, μπορεί να προβλεφθεί τι θα
да се ангажира с допълнителни гаранции по проекта.
ήταν τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων. Στην ουσία, θα
След повече от година забавяне и две преработки на
εξαρτηθούν από τους όρους στις συμβάσεις. Μέχρι να συνταχτούν
оферти, най-сетне в началото на октомври НЕК одобри
μπορούμε να κάνουμε μόνο προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Υπάρχει
за стратегически партньор немската компания RWE. Сега
σενάριο, σύμφωνα με το οποίο αν τα επιτόκια για τα δάνεια είναι
двете компании трябва да подпишат акционерно споразуπολύ υψηλά και μη συμφέροντα, η Βουλγαρία θα επωφεληθεί από
мение, след което трябва да регистрират (през ноември)
την πρόταση του πρώην Ρώσου προέδρου και νυν πρωθυπουργού
нова компания – „Електрическа компания Белене”. В нея
Βλαντιμίρ Πούτιν για τη χορήγηση δανείου από τη Ρωσία. Η δυναRWE ще участва с 49 %, а НЕК – с 51%.
τότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, δήλωσε ο Υπουργός ΟικοБългарската електрическа компания ще обезпечи дела си
νομίας και Ενέργειας Πέταρ Ντιμιτρόφ.
с материални активи и с премията, предоставена от RWE в
Με δεδομένη την οικονομική κρίση σε διεθνή κλίμακα, η οποία
размер на 500 милиона евро. От своя страна немската енерεπηρέασε σοβαρά τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μποгийна компания е предложила за дела от 49% да внесе капиρούσε να αποδειχθεί ότι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης θα είναι
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Г-н Костис Стамболис,
съосновател и изпълнителен
директор на Института по
енергетика на Югоизточна
Европа (ИЕЮЕ)
ГБСБ: Г-н Стамболис, кои са най-важните проблеми в
енергийния сектор, пред които е изправена днес Югоизточна Европа и, в частност, източните Балкани?
К.С.: Осигуряването на адекватна и чиста енергия на конкурентни цени през следващите години е най-голямото
предизвикателство за региона. Това означава преди
всичко усъвършенстване на международната инфраструктура за пренос на енергийни източници – електрои газопреносните мрежи – и гарантиране сигурността
на енергийните доставки. Пълното интегриране на
електропреносните мрежи на страните от ЮИ Европа,
особено в източната част на ЮИ Европа, ще създаде
нови перспективи и ще допринесе значително за икономическия растеж. Еднакво важно е и създаването на
нови газо- и нефтопроводи, защото страни като Гърция,
България и Румъния – вече ключови транзитни страни –
играят важна роля за укрепване на енергийната сигурност на останалата част от Европа.
ГБСБ: Каква е ролята на ядрената енергетика?
К.С.: Без съмнение и въпреки някои съображения
за околната среда, използването на ядрена енергия
за производство на електричество е задължително за
икономическото развитие в региона. Перспективата
за производство на големи количества електроенергия на конкурентни цени посредством ядрена енергия
подобрява цялостния енергиен профил на региона,
тъй като едновременно с това значително ще се намалят вредните емисии, излъчвани от конвенционалните електроцентрали на лигнитни въглища. Също
така използването на съвременни ядрени технологии
допринася за укрепването на научното и технологично
ниво на страните. Това важи за България и Германия,
тъй като тук се строят или предстои да бъдат построени
нови централи.
ГБСБ: Има ли перспектива за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в нашия регион?
К.С.: ВЕИ представляват един голям енергиен резерв за
ЮИ Европа. Това е така, защото независимо от съществуващия огромен потенциал, досега са реализирани
твърде малко проекти. Смятам за реалистична прогнозата, че в дългосрочна перспектива източните Балкани
ще покриват 20-25% от общите енергийни потребности
чрез използването на слънчева и вятърна енергия, биомаса, вода и геотермална енергия. Всъщност има много
сериозни възможности за инвестиции във ВЕИ, стига
правителствата да разберат и да адаптират съответно
законодателната и фискална рамка.
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талова вноска от 1.275 милиарда евро. В офертата на RWE е
посочено, че премията може да бъде увеличена с индекса на
повишаване на производствените цени в еврозоната. Изрично
условие на германската компания е премията да бъде използвана за покриване на капиталовите ангажименти на НЕК към
проекта. Друго условие е RWE да участва в предварителното
поръчване на оборудването, чийто производствен цикъл е с
по-дълъг период. За участието си в този процес от германската
компания се ангажират с корпоративен заем от 300 милиона
евро. Друг поет ангажимент е дружеството да предостави на
НЕК всички необходими банкови гаранции, равностойни на
акционерното й участие. Експерти коментираха тази клауза
като изключително важна и улесняваща НЕК, предвид предстоящите договаряния с финансиращите банки.
Не е отпаднала възможността RWE да се обедини с
другата компания, кандидат за стратегически инвеститор –
белгийската „Електрабел”. Това стана ясно от изявленията на
RWE. Все пак подобна възможност е малко вероятна, предвид факта, че наскоро „Електрабел” спечели друг сериозен
проект, който ще ангажира финансовите й ресурси, сочат
наблюденията. Освен това обединението може да изисква
ново преразглеждане на офeртата, тъй като НЕК ще иска да е
наясно с параметрите по договореностите. Всичко ще се съобразява много внимателно заради разразилата се финансова
криза, заявиха експертите от НЕК.

Техническият проект
По отношение на техническата част проектът върви
доста по-стройно, въпреки регистрираните забавяния.
Според главният изпълнителен директор на НЕК Любомир Велков в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) вече
са подадени всички партиди с документи. Срокът от девет
месеца за одобряване на проекта от АЯР започва да тече
от старта на подаването на документите. Председателят
на АЯР Сергей Цочев е категоричен, че с одобряването на
технологията, която ще бъде внедрена в централата, няма
да се бърза. Мотивът на ядреният регулатор е, че тя e достатъчно сложна. Ако се наложи, одобрението ще отнеме подълъг срок от предвидения в закона, уточни той. За НЕК и
за изпълнителите на проекта това няма да е проблем, тъй
като всички са заинтересовани от висока степен на безопасност.
Реакторите, които ще бъдат изградени на атомната централа в Белене (А92), са от трето поколение и са с подобрено
ниво на безопасност, обясни президентът на руската компания „Атомстройекспорт” Леонид Резников. Всеки един от
двата реактора ще е с мощност от 1000 MW. Те са от типа
PWR WWER 1000/V466, а основен доставчик са руската
ЗАО „Атомстройекспорт”, френската „Арева” и немската
„Сименс”. Срокът на експлоатация е 60 години. Според европейската система за безопасност се изисква (при проектни
режими) да не се налагат защитни действия на разстояние
по-голямо от 800 метра, а икономическото въздействие да
се ограничи само в рамките на площадката.
Най-важната част от проекта се гради на стратегията
за безопасност. Експертите обясниха, че тя ще бъде на две
нива: На първо място става въпрос за подобрено превантивно ниво на защита в дълбочина − чрез намаляване на
вероятността от възникване на тежки аварии и използване
на комбинация от активни и пасивни системи на безопас-

октомври-ноември 2008
το πιο δύσκολο μέρος από τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Για τη Βουλγαρία ένα δάνειο από ρωσικές τράπεζες θα
είναι πολύ πιο συμφέρον, υπολόγισαν πριν κάποιο καιρό εμπειρογνώμονες. Σήμερα όμως και εν όψει της αυξανόμενης κρίσης στη Ρωσία,
δεν είναι πλέον αισιόδοξοι. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες από
τη NEC είναι νωρίς για προβλέψεις για τη χρηματοδότηση επειδή
η προθεσμία μέχρι τα μέσα του 2009 δεν είναι επαρκής. Σε ακραία
περίπτωση πάντα υπάρχει πιθανότητα η βουλγαρική κυβέρνηση να
δεσμευθεί για περαιτέρω εγγυήσεις για το έργο.
Μετά από πάνω από ένα χρόνο καθυστέρηση και δύο προσαρμογές των προσφορών, επιτέλους στις αρχές Οκτωβρίου η NEC
ενέκρινε για στρατηγικό εταίρο τη γερμανική εταιρεία RWE. Τώρα
οι δύο εταιρείες θα πρέπει να υπογράψουν συμφωνία μετόχων και
μετά πρέπει να καταχωρίσουν (τον Νοέμβριο) καινούργια εταιρεία −
„Electric Company Belene”. Σ’ αυτήν η RWE θα συμμετάσχει με
49% και η NEC με 51%.
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας θα εγγυηθεί
το μερίδιό της με ενσώματα πάγια στοιχεία και με το υπερτίμημα που
παρέλαβε από τη RWE αξίας 500 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της, η
γερμανική ενεργειακή εταιρεία έχει προτείνει για το μερίδιο του 49%
να καταθέσει εισφορά κεφαλαίου 1,275 δισ. ευρώ. Στην προσφορά
της RWE αναφέρεται ότι το υπερτίμημα μπορεί να αυξηθεί με το
δείκτη για την αύξηση των τιμών παραγωγής στην ευρωζώνη. Ρητός
όρος της γερμανικής εταιρείας είναι το υπερτίμημα να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των δεσμεύσεων κεφαλαίου της NEC προς το
έργο. Άλλος όρος είναι η RWE να συμμετάσχει στην προκαταρκτική
παραγγελία του εξοπλισμού του οποίου ο κύκλος παραγωγής είναι με
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για τη συμμετοχή της σε αυτή τη διαδικασία η γερμανική εταιρία δεσμεύεται με εταιρικό δάνειο ύψους 300
εκατ. ευρώ. Μια άλλη δέσμευση είναι η εταιρεία να παράσχει στη NEC
κάθε απαραίτητες τραπεζικές εγγυήσεις ισοδύναμες με τη συμμετοχή
της στο κεφάλαιο. Οι εμπειρογνώμονες σχολίασαν τη ρήτρα αυτή ως
πολύ σημαντική και ως μια διευκόλυνση για τη NEC, έχοντας υπόψιν
τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες χρηματοδότησης.
Δεν έχει απορριφθεί η δυνατότητα η RWE να ενωθεί με την άλλη
εταιρεία που είναι υποψήφια για στρατηγικό επενδυτή − τη βελγική
„Electrabel”. Αυτό έγινε σαφές από τις δηλώσεις της RWE. Ωστόσο,
αυτή η επιλογή είναι λιγότερο πιθανή δεδομένου του ότι πρόσφατα
η Electrabel κέρδισε ένα άλλο μεγάλο έργο το οποίο θα δεσμεύσει
τους οικονομικούς της πόρους, δείχνουν οι έρευνες. Επιπλέον, αυτή
η ένωση μπορεί να απαιτεί μια νέα αναθεώρηση της προσφοράς
επειδή η NEC θα θέλει να γνωρίζει τις παραμέτρους των συμφωνιών.
Τα πάντα θα σχεδιαστούν πολύ προσεκτικά εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης που υφίσταται, δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες της NEC.

Το τεχνικό έργο
Όσον αφορά την τεχνική πλευρά το έργο προχωρά πιο οργανωμένα παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν. Σύμφωνα με
τον γενικό διευθυντή της NEC Λιουμπομίρ Βέλκοφ στη Ρυθμιστική
αρχή πυρηνικών θεμάτων (AYAR) ήδη έχουν κατατεθεί όλες οι παρτίδες εγγράφων. Η προθεσμία των εννέα μηνών για την έγκριση
του έργου από την AYAR αρχίζει με την κατάθεση των εγγράφων.
Ο πρόεδρος της AYAR ο Σεργκέι Τσόστεφ είναι κατηγορηματικός
ότι η έγκριση της τεχνολογίας που θα εφαρμοστεί στο σταθμό δε
θα είναι βιαστική. Ο λόγος σύμφωνα με την πυρηνική ρυθμιστική
αρχή είναι ότι είναι αρκετά περίπλοκη. Εάν χρειαστεί, η έγκριση
θα πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι έχει οριστεί στο νόμο, επισήμανε ο κ. Τσόστεφ. Για τη NEC και για τους εργολάβους αυτό δε
θα αποτελέσει πρόβλημα, διότι όλοι ενδιαφέρονται για το υψηλό
επίπεδο ασφάλειας.

ИКОНОМИКА

Ο κ. Κωστής Σταμπολής,
ιδρυτικό μέλος και Γενικός
Διευθυντής του Ινστιτούτου
Ενέργειας Ν.Α Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
ΕΕΣΒ: Κύριε Σταμπολή, ποια πιστεύετε ότι είναι τα
πιο σημαντικά θέματα στον τομέα της ενέργειας που
αντιμετωπίζει σήμερα η Ν.Α Ευρώπη, ιδιαίτερα τα
ανατολικά Βαλκάνια;
Κ.Σ.: Η εξασφάλιση επαρκούς και καθαρής ενέργειας σε
ανταγωνιστικές τιμές για τα επόμενα χρόνια είναι η μεγάλη
πρόκληση για την περιοχή. Αυτό σημαίνει πρώτα από όλα
αναβάθμιση των διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων,
τόσο για τα ηλεκτρικά δίκτυα όσο και για τη μεταφορά
αερίου, και την ασφαλή πρόσβαση στις πηγές ενέργειας.
Η πλήρης ενοποίηση των ηλεκτρικών δικτύων των χωρών
της Ν.Α Ευρώπης, ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά της
Ν.Α Ευρώπης, θα ανοίξει νέες προοπτικές και θα συμβάλλει
ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη. Εξ’ ίσου σημαντική
είναι η δημιουργία νέων αγωγών φυσικού αερίου και
πετρελαίου όπου χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία
και η Ρουμανία ως καθοριστικές χώρες transit, παίζουν
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
της κυρίως Ευρώπης.
ΕΕΣΒ: Ποιος είναι ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας;
Κ.Σ.: Χωρίς ουδεμία αμφιβολία, και παρά τις όποιες
περιβαλλοντικές ενστάσεις, η χρησιμοποίηση της πυρηνικής
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού αποτελεί
μονόδρομο για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής. Η προοπτική παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων
ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές μέσω της
πυρηνικής ενέργειας ενισχύει το ενεργειακό προφίλ όλης
της περιοχής αφού ταυτόχρονα μειώνονται σημαντικά οι
ρύποι που παράγουν οι συμβατικές λιγνιτικές μονάδες.
Επιπλέον η χρήση σύγχρονης πυρηνικής τεχνολογίας
συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιστημονικού και
τεχνολογικού επιπέδου των χωρών. Αυτό ισχύει για τη
Βουλγαρία και τη Γερμανία αφού εδώ κατασκευάζονται ή
πρόκειται να κατασκευαστούν νέες μονάδες.
ΕΕΣΒ: Υπάρχει προοπτική για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) στην περιοχή μας;
Κ.Σ.: Οι ΑΠΕ αποτελούν μία μεγάλη ενεργειακή εφεδρεία
στην Ν.Α Ευρώπη. Και αυτό γιατί εάν λάβουμε υπ’ όψη το
τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό που υπάρχει μέχρι σήμερα
έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστα projects. Πιστεύω ότι δεν
είναι υπερβολή εάν πούμε ότι μακροπρόθεσμα η περιοχή
των Ανατολικών Βαλκανίων μπορεί να καλύψει ένα 20 –
25% των συνολικών ενεργειακών της αναγκών από την
εκμετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας αλλά
και από τη βιομάζα, την γεωθερμία και τις υδατοπτώσεις.
Πραγματικά υπάρχουν πολύ σοβαρές προοπτικές για
επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ αρκεί οι κυβερνήσεις να το
αντιληφθούν και να προσαρμόσουν ανάλογα το νομικό και
τιμολογιακό πλαίσιο.

27

Снимка: Надя Корчева

ИКОНОМИКА

октомври-ноември 2008

Οι αντιδραστήρες που θα κατασκευαστούν στον πυρηνικό σταθμό του Μπέλενε
(A92) είναι τρίτης γενιάς και με βελτίωση των
επιπέδων ασφάλειας, εξήγησε ο πρόεδρος της
ρωσικής εταιρείας Atomstroyexport ο Λεονίντ
Ρέζνικοφ. Ο καθένας από τους δυο αντιδραστήρες θα έχει ισχύ 1000 MW. Είναι του τύπου
PWR WWER 1000/V466 και κύριοι προμηθευτές είναι η ρωσική Atomstroyexport, η γαλλική
Areva και η γερμανική Siemens. Η διάρκεια
εκμετάλλευσης είναι 60 χρόνια. Σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας απαιτείται (για
τρόπους εργασίας σύμφωνα με το έργο) να μην
επιβάλλονται μέτρα ασφάλειας σε απόσταση
μεγαλύτερη από 800 μέτρα και η οικονομική
επίδραση θα περιοριστεί μόνο στα πλαίσια της
πλατφόρμας.
Το πιο σημαντικό στοιχείο του έργου
βασίζεται στη στρατηγική για την ασφάλεια.
Οι εμπειρογνώμονες εξήγησαν ότι θα είναι
Според премиера Сергей Станишев, АЕЦ “Белене” ще осигури на България енергийна независимост. σε δύο επίπεδα: Πρώτον, πρόκειται για βελτιωμένο επίπεδο πρόληψης της προστασίας σε
Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Σεργκέι Στάνισεφ ο σταθμός Μπέλενε θα εξασφαλίσει στη Βουλγαρία
βάθος μέσω μείωσης του κινδύνου σοβαρών
ενεργειακή ανεξαρτησία.
ατυχημάτων με χρήση συνδυασμού ενεργητικών και παθητικών συστημάτων ασφαλείας.
Και δεύτερον, αλλά όχι σε σημασία, πρόκειται
για αποτελεσματική διαχείριση και μείωση των επιπτώσεων από
ност. И на второ, но не и по значение, място става въпрос
τυχόν ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους τήξεως
за ефективно управление и намаляване на последствията
της ενεργού ζώνης του αντιδραστήρα.
от всякакви аварии, включително при пълно стопяване на
Το επίπεδο της ασφάλειας και της σταθερότητας του σταθμού
активната зона на реактора.
Μπέλενε είναι αντίστοιχο με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία
Нивото на безопасност и устойчивост на АЕЦ „Белене”
και είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο που καθορίζεται από τις
е съобразено с най-модерните технологии и е на много
ευρωπαϊκές πυρηνικές οργανώσεις, επισήμανε ο πρόεδρος της
по-високо ниво от определеното от европейските атомни
Atomstroyexport, Λεονίντ Ρέζνικοφ. Έφερε ως παράδειγμα ότι μία
организации, уточни президентът на „Атомстройекспорт”
από τις απαιτήσεις των βουλγαρικών αρχών ήταν οι αντιδραστήЛеонид Резников. За пример той посочи, че едно от изисρες να μπορούν να αντέξουν σε σύγκρουση με μεγάλο επιβατηγό
кванията на българските власти е било реакторите да могат
αεροσκάφος και η εταιρεία έχει συμμορφωθεί με αυτήν.
да удържат на удар на голям пътнически самолет и компаΟ αντιδραστήρας A92 είναι εξοπλισμένος με ενεργητικά και
нията се е съобразила с това.
παθητικά συστήματα, τα οποία από μόνα τους μπορούν να εξαРеакторът А92 е снабден освен с активни (бързодейстσφαλίσουν την ασφάλεια.
ващи) системи и с пасивни, които могат да осигурят самосΤο πυρηνικό καύσιμο, το οποίο προβλέπεται για τους αντιтоятелно безопасност.
δραστήρες θα είναι προχωρημένου τύπου, με βελτιωμένη σταЯдреното гориво, с което се предвижда да работят
θερότητα της δομής η οποία θα είναι γεμάτη κράμα ζιρκονίου.
реакторите, ще бъде от усъвършенстван тип с подобрена
Για τα δισκία καυσίμου χρησιμοποιείται χαμηλά εμπλουτισμένο
устойчивост на конструкцията, изпълнена от циркониева
διοξείδιο του ουρανίου με μέσο επίπεδο εμπλουτισμού 4,361%
сплав. За горивните таблетки е използван ниско обогатен
του ουράνιου 235. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, επιτρέπει τη
ураниев двуокис със средна степен на обогатяване 4.361%
βέλτιστη απόδοση της διαδικασίας και την επίτευξη μεγαλύτερου
на уран 235. Това, според експертите, позволява оптимална
βάθους της ανάφλεξης, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στην ελαефективност на горивния процес и достигане на по-голяма
χιστοποίηση των αναλωμένων καυσίμων. Προς το παρόν ακόμα
дълбочина на изгарянето, което от своя страна води до
εξακριβώνονται οι λεπτομέρειες της σύμβασης για την προμήθεια
минимизиране на отработeното гориво. Засега все още се
πυρηνικού καυσίμου, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο προμηθευτής
уточняват подробности по договора за доставка на ядрено
θα είναι η ρωσική εταιρεία TVEL. Το αναλωμένο πυρηνικό καύгориво, но със сигурност се знае, че доставчик ще бъде
σιμο θα αποθηκεύεται προσωρινά σε ειδική πισίνα στον χώρο του
руската компания ТВЕЛ. Отработеното ядрено гориво ще
σταθμού Μπέλενε και σε χώρο ξηρής αποθήκευσης. Στη συνέχεια
се съхранява временно в басейн за отлежаване на площадθα μεταφέρεται ξανά πίσω για μεταποίηση.
ката на АЕЦ „Белене” и в сухо хранилище. Впоследствие ще
се транспортира обратно за преработка.

Реализацията днес
На площадката на АЕЦ „Белене” вече тече активна работа
по демонтаж на остарялото оборудване. На обекта в момента
работят около 300 души от консорциума „Евромин билд”.
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Στον χώρο του πυρηνικού σταθμού Μπέλενε αυτή τη στιγμή
εκτελούνται ενεργές εργασίες για ξεμοντάρισμα του παλιού εξοπλισμού. Αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις δουλεύουν περίπου
300 άτομα από την κοινοπραξία Euromin Bulid. Κατά τη διαδι-
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В процеса на активно строителство броят на заетите ще
достигне 6000. Повече от две трети от тях ще бъдат висококвалифицирани кадри, уточниха от „Атомстройекспорт”.
Руската компания е започнала подбор на руски учени и
специалисти в този тип строителство, които ще участват в
изграждането на АЕЦ „Белене”. Според Леонид Резников,
„Атомстройекспорт” сама ще подбира компаниите, с които
да работи на този обект. Вече е одобрен предварителен списък от 57 фирми за подизпълнители, с които компанията
ще преговаря и ще подбира по собствени критерии. Няма
законови изисквания „Атомстройекспорт” да провежда
публични процедури и затова директно ще избираме предприятията в зависимост от офертите, които ще предложат,
обясни Резников.
Цялостната подготовка на площадката трябва да
продължи до 2010 година. Проектирането трябва да
бъде приключено до средата на 2009 година. Активните строително-монтажни дейности са планирани
за началото на 2009 година. Според графика за строителство на централата първият блок на АЕЦ „Белене”
трябва да бъде изграден за 6.5 години, а вторият блок –
за 7.5 години. В този период се включват и определените от
българското законодателство срокове за лицензиране. Найпродължителните процеси ще са проектирането, доставката на оборудването и същинското строителство.
Началото на търговската експлоатация на първи блок
трябва да започне през 2014 година, а на втори – 2015 година.
Реално при настоящия старт и при спазване на всички
изисквания от българска страна, интересът за стопиране на
проекта спада до нула, сочи предварителния анализ. В този
смисъл АЕЦ „Белене” не е заплашена от политически риск,
още повече, че проектът получи одобрението и на Европейската комисия.

Планове за бъдеще

ИКОНОМИКА

κασία της ενεργοού οικοδόμησης ο αριθμός των εργαζομένων θα
φθάσει τους 6.000, πάνω από δύο τρίτα των οποίων θα είναι άκρως
εξειδικευμένο προσωπικό, επεσήμαναν από την Atomstroyexport.
Η ρωσική εταιρεία έχει ήδη αρχίσει επιλογή των Ρώσων επιστημόνων και ειδικών σε αυτόν τον τύπο κατασκευής που θα συμμετάσχουν στην κατασκευή του σταθμού Μπέλενε. Σύμφωνα με
τον Λεονίντ Ρέζνικοφ η Atomstroyexport μόνη της θα επιλέξει
τις εταιρείες με τις οποίες θα δουλέψει στο έργο αυτό. Έχει ήδη
εγκριθεί μια προκαταρκτική λίστα 57 εταιρειών υπεργολάβων,
με τις οποίες η εταιρεία θα διαπραγματευτεί και θα επιλέξει με
βάση τα δικά της κριτήρια. Δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις η
Atomstroyexport να διεξαγάγει δημόσια τις διαδικασίες και γι’
αυτό άμεσα θα επιλέγουμε επιχειρήσεις ανάλογα με τις προσφορές που θα προσφέρουν, εξήγησε ο Ρέζνικοφ.
Η γενική προετοιμασία του χώρου πρέπει να συνεχιστεί έως
το 2010. Ο σχεδιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του
2009. Οι ενεργές οικοδομικές εργασίες έχουν προγραμματιστεί για
τις αρχές του 2009. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού Μπέλενε θα πρέπει να κατασκευαστεί σε 6.5 χρόνια και η δεύτερη μονάδα σε 7,5
χρόνια. Στην περίοδο αυτή περιλαμβάνονται και οι ορισμένες από
τη βουλγαρική νομοθεσία προθεσμίες για τη χορήγηση αδειών. Οι
πιο χρονοβόρες διαδικασίες θα είναι ο σχεδιασμός, η προμήθεια
εξοπλισμού και η πραγματική κατασκευή.
Η έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης της πρώτης μονάδας
πρέπει να αρχίσει το 2014 και της δεύτερης το 2015.
Στην πραγματικότητα, με την έναρξη αυτή και αν τηρούνται
όλες οι απαιτήσεις από τη βουλγαρική πλευρά, το ενδιαφέρον για
διακοπή του έργου είναι μηδενικό, δείχνει η προκαταρκτική ανάλυση. Με αυτή την έννοια ο πυρηνικός σταθμός Μπέλενε δεν απειλείται από πολιτικούς κινδύνους και ιδιαίτερα εν όψει του γεγονότος ότι το σχέδιο έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχέδια για το μέλλον

Продажбата на електроенергия от бъдещата централа ще
се осъществява от ново дружество, собственост на участниците в проекта. От германската компания RWE има заявено
предпочитание договорите за продажба на електроенергия
да се сключват за година напред. По отношение на експлоатацията на централата, германската компания настоява да
създаде дружество-оператор. Мотивът е, че това ще подобри
възможностите за банково кредитиране и ще улесни възлагането на дейности на подизпълнители и трети лица, което
може да се окаже изгодно за акционерите. RWE предлага да
поеме водещата роля в експлоатацията на централата, предвид богатия й опит.

Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας από το μελλοντικό εργοστάσιο θα πραγματοποιείται από μια νέα εταιρεία που ανήκει
στους συμμετέχοντες στο έργο. Από τη γερμανική εταιρεία RWE
έχει δηλωθεί η προτίμηση οι συμβάσεις για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας να συνάπτονται με διάρκεια ενός χρόνου. Όσον
αφορά την εκμετάλλευση της μονάδας, η γερμανική εταιρεία
επιμένει να δημιουργηθεί μια εταιρεία-φορέας. Ο λόγος είναι ότι
αυτό θα βελτιώσει τις δυνατότητες για χορήγηση από τις τράπεζες
και θα διευκολύνει την εκχώρηση ορισμένων δραστηριοτήτων σε
υπεργολάβους και τρίτους, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί επωφελές για τους μετόχους. Η RWE προτείνει να αναλάβει τον ηγετικό
ρόλο στην εκμετάλλευση του σταθμού, λαμβάνοντας υπόψη την
πλούσια εμπειρία της.

Кадрите

Τα στελέχη

Развитието на проекта поставя все по-остро въпросa
за обучението на кадри и адекватното им заплащане. До
започването на експлоатация на новата ядрена централа е
нужно да има 529 специалисти, като от тях 56% трябва са
висшисти. За 184 души от висшия персонал на централата
ще се изисква стаж от две до девет години в АЕЦ, а за други
да са работили над 10 години в ядрено съоръжение. Обучението на операторите ще трае две години, а една година те
ще трябва да работят на тренажор, след което да се явят на
изпит за получаване на удостоверение пред ядрения регулатор.  

Η ανάπτυξη του έργου όλο και πιο οξεία θέτει το θέμα για την
εκπαίδευση στελεχών και για την επαρκή αμοιβή τους. Μέχρι την
έναρξη λειτουργίας του νέου πυρηνικού σταθμού χρειάζεται να υπάρχουν 529 ειδικοί, καθώς το 56% από αυτούς πρέπει να είναι πτυχιούχοι
πανεπιστημίου. Για 184 άτομα από τα ανώτερα στελέχη θα απαιτείται
επαγγελματική πείρα από δύο έως εννέα χρόνια σε πυρηνικό σταθμό
παραγωγής ενέργειας και για άλλους − να έχουν εργαστεί πάνω από
10 χρόνια σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η εκπαίδευση των χειριστών θα
διαρκεί δύο έτη και ένα χρόνο θα πρέπει να εργάζονται σε πειραματικές εγκαταστάσεις, μετά το οποίο θα δίνουν εξετάσεις για να λάβουν
πιστοποίηση από την πυρηνική ρυθμιστική αρχή.
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Финанси

Κρατική εγγύηση

Το κράτος θα εξασφαλίσει τα διατραπεζικά δάνεια σύμφωνα με
σχέδιο τροποποίησης του Νόμου για τις εγγυήσεις των καταθέσεων στις τράπεζες. Σε πρόσθετο διάταγμα της Εθνικής Τράπεζας
της Βουλγαρίας (BNB) θα οριστεί ποια τμήματα της διατραπεζικής αγοράς μπορούν να επωφεληθούν από την εγγύηση και σε τι
ποσότητες. Η εγγύηση θα ισχύει για ένα χρόνο μετά την έναρξη
ισχύος του νόμου.

Περιορισμένη επίδραση

Οικονομικά
Държавна гаранция

Държавата ще гарантира междубанковите заеми, гласи проект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. В допълнителна наредба на Българска народна банка
ще бъде уточнено кои сегменти от междубанковия пазар ще
могат да се възползват от гаранцията и в какви обеми. Гаранцията ще важи за период от една година след влизането на
закона в сила.

Ограничен ефект

Последиците от глобалната финансова криза са ограничени
и индиректни за икономиките в Югоизточна Европа (ЮИЕ),
тъй като банките със силно присъствие в региона нямат
директни експозиции към пазарите, подложени на най-силен
натиск. Това посочват управителите на централните банки
от ЮИЕ в съвместно изявление след срещата им на 3 октомври в София по покана на управителя на БНБ Иван Искров.
Но с цел запазване на финансовата стабилност е необходима
разумна фискална политика и политика на доходите, както
и продължаване на структурните реформи, се казва още в
съобщението.

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είναι περιορισμένες και έμμεσες για τις οικονομίες στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη (ΝΑΕ), επειδή οι τράπεζες με ισχυρή παρουσία στην
περιοχή δεν έχουν άμεση έκθεση στις αγορές που βρίσκονται υπό
την ισχυρότερη πίεση. Αυτό επισήμαναν οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ΝΑΕ σε μια κοινή δήλωση μετά από συνάντησή
τους στη Σόφια στις 3 Οκτωβρίου, ύστερα από πρόσκληση του
Διοικητή της BNB κ. Ιβάν Ίσκροφ. Αλλά για να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα απαιτείται συνετή δημοσιονομική
και εισοδηματική πολιτική καθώς και συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, διαβάζουμε ακόμα στο μήνυμα.

Προοπτικές

Οι διεθνείς οίκοι διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch
Ratings και Moody’s επιβεβαίωσαν τη διαβάθμιση της Postbank
σε Α- και Aa3, καθώς ο Fitch μείωσε την προοπτική από θετική
σε σταθερή, ενώ ο Moody’s διατήρησε την αρνητική προοπτική.
Η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς ήταν λόγος για να μειώσει ο Standard & Poor’s τις προοπτικές άλλων δύο ελληνικών
τραπεζών στη Βουλγαρία − Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς,
αντίστοιχα σε αρνητική και σταθερή από σταθερή και θετική. Οι
πιστοληπτικές αξιολογήσεις διατηρήθηκαν σε А-/А-2 για την
Alpha Bank και ВВВ+/А- για την Τράπεζα Πειραιώς.

Καθαριότητα και φροντίδα για το Παντσαρέβο

Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Postbank ξεκίνησε πρόγραμμα για φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος με την εγκαίνια νεόκτιστης παιδικής χαράς στη στάση „Πλάζα” κοντά στη λίμνη του
Παντσαρέβο και τον καθαρισμό της λίμνης και των περιοχών
γύρω από αυτήν. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν περίπου 200
εθελοντές, στελέχη και φίλοι της Postbank. Ειδικοί προσκεκλημέ-

Перспективи

Международните рейтингови кредитни агенции Fitch
Ratings и Moody’s потвърдиха рейтингите на Пощенска банка
на A- и Aa3, като Fitch намали перспективата от позитивна
на стабилна, a Moody’s запази негативната перспектива.
Влошените пазарни условия бяха причина за намаляването
от Standard & Poor’s на перспективите на други две гръцки
банки в България – Алфа Банк и Пиреос банк, на негативна
и стабилна, съответно от стабилна и позитивна. Кредитните
им рейтинги бяха запазени на А-/А-2 за Алфа Банк и ВВВ+/
А- за Пиреос Банк.

Чистота и грижа за Панчарево

На 13 септември Пощенска банка стартира програма за грижа
и опазване на околната среда с откриването на новоизграден
кът за отдих и игра на спирка „Плажа” край Панчаревското
езеро и почистването на езерото и площите около него. В инициативата се включиха близо 200 доброволци, служители и
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Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка,
благодари на гостите и доброволците, събрали се, за да почистят Панчаревското езеро.
Ο κ. Αντώνιος Χασιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Postbank, ευχαρίστησε
τους καλεσμένους και τους εθελοντές που συγκεντρώθηκαν για να καθαρίσουν
τη λίμνη του Παντσαρέβο.

октомври-ноември 2008
приятели на Пощенска банка. Специални гости на събитието
бяха кметът на София Бойко Борисов и кметът на Община
Панчарево Станимир Пеев. Следващият етап от програмата
включва реновирането на моста до Община Панчарево.

νοι στην εκδήλωση ήταν ο δήμαρχος της Σόφιας ο κύριος Μπόικο
Μπορίσοφ και ο Δήμαρχος του δήμου του Παντσαρέβο κ. Στανιμίρ Πέεφ. Η επόμενη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την
ανακαίνιση της γέφυρας προς το δήμο του Παντσαρέβο.

Гаранция за депозити до 100 хиляди евро

Εγγυήσεις για καταθέσεις μέχρι 100 χιλ. ευρώ

Нова банка?

Νέα τράπεζα;

Интернет банкиране

Ηλεκτρονική τραπεζική

Гърция обяви, че ще гарантира влогове до 100 хиляди евро
през следващите три години, обяви финансовият министър
на Гърция Джордж Алогоскуфис. Мярката цели дългосрочна
стабилност за гръцката банкова система. Финансирането
на програмата ще се извърши чрез специалния депозитен
гаранционен фонд.
Междувременно, в интервю за гръцкия сайт Ин нюз, главният секретар на Асоциацията на гръцките банки Христос
Горцос заяви, че гръцките банки не притежават финансови
инструменти, които са в основата на сегашната криза, поради
което те няма да понесат сериозни загуби.
Българската финансова група Алфа финанс холдинг и
австрийската група HYPO Investmentbank сключиха договор
за сътрудничество, който включва и учредяването на инвестиционна банка. С първоначален капитал от 40 милиона лева,
банката ще се концентрира върху финансиране на публичночастни партньорства, инфраструктурни проекти, сливания
и придобивания, корпоративно банкиране и сделки с недвижими имоти. Така тя няма да представлява пряка конкуренция на търговските банки в България.
Емпорики банк България, част от френската група Credit
Agricole, въведе електронно банкиране и международни
дебитни карти с чип Visa Electron.  
Снимка: Антон Попов
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Η Ελλάδα θα εγγυηθεί καταθέσεις μέχρι 100 χιλ. ευρώ για τα
επόμενα τρία χρόνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών της
Ελλάδας ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Το μέτρο έχει ως στόχο τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του ειδικού ταμείου εγγύησης καταθέσεων.
Στο μεταξύ, σε μια συνέντευξη για το ελληνικό site In News, ο
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Χρήστος
Γόρτσος δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν τη βάση της σημερινής κρίσης και
γι’αυτό δε θα υποστούν σοβαρές ζημιές.
Ο βουλγαρικός χρηματοπιστωτικός όμιλος Alfa Finance Holding
και η αυστριακή HYPO Investmentbank συνήψαν σύμβαση
συνεργασίας η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας τράπεζας
επενδύσεων. Με αρχικό κεφάλαιο 40 εκατ. ευρώ η τράπεζα θα
συγκεντρωθεί στη χρηματοδότηση συνεργασιών του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, έργων υποδομής, συγχωνεύσεων και
εξαγορών, εταιρικής τραπεζικής και κτηματομεσιτικών συναλλαγών. Γι’ αυτό και δε θα αποτελέσει άμεσο ανταγωνισμό για τις
εμπορικές τράπεζες στη Βουλγαρία.
Η Emporiki Bank στη Βουλγαρία, μέλος του γαλλικού ομίλου
Credit Agricole, εφάρμοσε ηλεκτρονική τραπεζική και διεθνείς
χρεωστικές κάρτες με chip Visa Electron.

Туризъм
Τουρισμός
Специална комисия по въпросите на туризма

Правителството даде ход на създаването на специална консултативна комисия, която ще решава важните за туризма
въпроси. В комисията ще участват осем министри и представители на бизнеса, като неин председател ще бъде министърът на външните работи Ивайло Калфин. Представители
ще имат Националната конфедерация на туристическата
индустрия, Съюзът на инвеститорите в туризма и Съюзът на
българската туристическа индустрия, както и Сдружението
на общините.

Ειδική επιτροπή για τα θέματα του τουρισμού

Η βουλγαρική κυβέρνηση ξεκίνησε τη δημιουργία ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής που θα επιλύει τα σημαντικά θέματα
του τουρισμού. Στην επιτροπή θα συμμετάσχουν οκτώ υπουργοί και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, καθώς πρόεδρος θα είναι
ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ιβάιλο Κάλφιν. Εκπροσώπους θα
έχουν και η Εθνική Συνομοσπονδία της Τουριστικής Βιομηχανίας, η Ένωση των Επενδυτών στον Τουρισμό και η Ένωση
της βουλγαρικής τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και η Ένωση
των Δήμων.

31

СЕКТОРИ

октомври-ноември 2008

Курс към нови пазари

Πορεία προς νέες αγορές

Обща среща

Κοινή συνάντηση

След една доста успешна година, гръцкият туристически
сектор трябва да се приготви за по-трудни времена, заяви
гръцкият министър на туризма Арис Спилиотопулос пред
вестник „Нафтемборики”. За целта ведомството на Спилитопулос е разработило специален маркетингов план, с който
да се засили притока на туристи от САЩ и Великобритания.
Също така, той призова туристическите агенции да насочат
усилията си към нови пазари като Русия, Румъния, България
и Китай. Тази година се очаква страната да бъде посетена от
17 милиона чуждестранни туристи.
Близо 100 български и гръцки фирми от туристическия
бранш участваха на 30 септември в Седмата годишна среща
на членовете на Асоциацията на българските туроператори
и туристически агенции. Във форума, чийто домакин бе
префектурата в Серес, участваха и представители на министерството на туризма в Гърция и Гръцката национална
асоциация на пътническите и туристически агенции. Двете
асоциации взеха решение да разработят съвместен проект за
развитие на туризма и маркетинг на туристическите дестинации на партниращи в проекта местни администрации.

ОЧИС акцентира върху туризма

Колкото по-голям е потокът от туристи в Черноморския
регион, толкова повече ще има взаимно разбирателство и
мир. Това гласи резолюция на участниците в четвъртата конференция на Организацията за Черноморско икономическо
сътрудничество, която се проведе в турския град Геленджик
на 4 октомври.
Делегации от Азербайджан, България, Гърция, Румъния,
Русия и Турция поставиха специален акцент върху туризма
като фактор за обединение и дружба.

Българинът пътува все повече

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη χρονιά, ο ελληνικός τουριστικός τομέας πρέπει να προετοιμαστεί για πιο δύσκολες περιόδους,
δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Άρης
Σπηλιωτόπουλος στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Για τον σκοπό
αυτό το υπουργείο του Σπηλιωτόπουλου έχει εκπονήσει ένα ειδικό
σχέδιο μάρκετινγκ, προκειμένου να αυξηθεί η ροή των τουριστών
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Επίσης, κάλεσε τα
ταξιδιωτικά πρακτορεία να εστιάσουν τις προσπάθειές τους σε νέες
αγορές όπως τη Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κίνα. Φέτος αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα 17 εκατ. ξένοι τουρίστες.
Σχεδόν 100 βουλγαρικές και ελληνικές εταιρείες από τον τομέα του
τουρισμού συμμετείχαν στις 30 Σεπτεμβρίου στην έβδομη συνάντηση
των μελών της Ένωσης των βουλγαρικών τουριστικών γραφείων. Στο
φόρουμ που διοργανώθηκε από τον Νομό Σερρών συμμετείχαν και
εκπρόσωποι του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και
της Ελληνικής Εθνικής Ένωσης των Ταξιδιωτικών και Τουριστικών
γραφείων. Οι δυο ενώσεις αποφάσισαν να εκπονήσουν κοινό σχέδιο
για την ανάπτυξη του τουρισμού και για μάρκετινγκ των τουριστικών
προορισμών των συμμετεχόντων στο σχέδιο τοπικών διοικήσεων.

Ο ΟΣΕΠ δίνει έμφαση στον τουρισμό

Όσο μεγαλύτερη είναι η ροή των τουριστών στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας τόσο περισσότερο θα υπάρχει αμοιβαία
κατανόηση και ειρήνη. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση των συμμετεχόντων στην τέταρτη διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου που πραγματοποιήθηκε στην
τουρκική πόλη Gelendzhik στις 4 Οκτωβρίου.
Αντιπροσωπίες από το Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Ελλάδα,
Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό ως παράγοντα για ομόνοια και φιλία.

Ο Βούλγαρος ταξιδεύει όλο και περισσότερο

Близо 112% е ръстът на броя български туристи, посетили
Гърция, което е двойно повече в сравнение с предходната
година. Това заяви председателят на Държавната агенция по
туризъм Анелия Крушкова пред представители на туристическия бизнес по повод Световния ден на туризма – 27 септември. Обратният поток от туристи е доста по-слаб, призна
Крушкова. Според Европейската комисия тенденцията за
идните години е световният туристически поток да се насочи
към Източна Европа. Шансът на България да привлече част
от тези туристи е в разработване на единни пакети със съседните ни страни.

Σχεδόν 112% είναι η αύξηση του αριθμού των Βουλγάρων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου έτους, είπε η πρόεδρος του
Κρατικού Οργανισμού Τουρισμού η κ. Ανέλια Κρούσκοβα μπροστά σε εκπροσώπους των τουριστικών επιχειρήσεων με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού − 27 Σεπτεμβρίου. Η αντίστοιχη
αντίθετη ροή τουριστών είναι πολύ ασθενέστερη, παραδέχτηκε η
κ. Κρούσκοβα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τάση για
τα επόμενα χρόνια είναι η παγκόσμια τουριστική ροή να προσανατολιστεί στην Ανατολική Ευρώπη. Η ευκαιρία της Βουλγαρίας να
προσελκύσει μέρος από αυτούς τους τουρίστες είναι η ανάπτυξη
ενιαίων πακέτων με τις γειτονικές μας χώρες.

Общ туристически продукт

Κοινό τουριστικό προϊόν

Туризмът остава приоритетен сектор за Кипър

Ο τουρισμός παραμένει τομέας προτεραιότητας για την Κύπρο

Шест гръцки, четири български и една турска погранични
области приключиха работата по създаването на единен
туристически продукт. Участниците в проекта, представители на мрежата за трансгранично сътрудничество, представиха в Серес туристически обекти, основни дестинации,
курорти и туроператорски вериги.
Туризмът остава приоритетен сектор за инвеститори от
Кипър, заяви кипърският президент Димитрис Христофиас
по време на посещението си в България на 9 октомври. Нереализираните възможности за развитие се крият в алтерна-
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Έξι ελληνικές, τέσσερις βουλγαρικές και μία τουρκική συνοριακές
περιοχές ολοκλήρωσαν τις εργασίες για τη δημιουργία ενιαίου
τουριστικού προϊόντος. Οι συμμετέχοντες στο έργο εκπρόσωποι
του Δικτύου για τη διασυνοριακή συνεργασία παρουσίασαν στις
Σέρρες τουριστικά σημεία, βασικούς προορισμούς, θέρετρα και
αλυσίδες ταξιδιωτικών γραφείων.

Ο τουρισμός παραμένει τομέας προτεραιότητας για επενδυτές από
την Κύπρο, είπε ο Κύπριος Πρόεδρος κ. Δημήτρης Χριστόφιας κατά
την επίσκεψή του στη Βουλγαρία στις 9 Οκτωβρίου. Οι ανεξερεύ-
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тивния туризъм – екологически, културен, исторически,
добави той.
През 2007 година, броят кипърски туристи в България
нарасна с 49.6 на сто до 23 380 души, а броят на българските
туристи достигна 27 150, което е увеличение с 41.8%.

СЕКТОРИ

νητες ευκαιρίες για ανάπτυξη κρύβονται στον εναλλακτικό τουρισμό − περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και ιστορικό, πρόσθεσε ακόμα.
Το 2007, ο αριθμός των Κυπρίων τουριστών στη Βουλγαρία
αυξήθηκε κατά 49.6% σε 23 380 άτομα και ο αριθμός των Βουλγάρων
τουριστών έφθασε 27 150, το οποίο αποτελεί αύξηση κατά 41,8%.
Снимка: Антон Попов

Телекомуникации
и медии
Нов търг за мобилен лиценз

Комисията за регулиране на съобщенията стартира нова процедура за мобилен оператор. Първият търг, започнал през лятото, бе обявен за
неуспешен след като документацията на единствения явил се кандидат се оказа неизряднa. Новата
процедура предвижда издаването на два мобилни
лиценза за честотите 2х10MHz и 2х15MHz със
стартова цена съответно 38 и 57 милиона лева. И
двата лиценза са национални, със срок на ползване от 10 години.

Τηλεπικοινωνίες και
μέσα ενημέρωσης

ЕК одобрява сделката между
Deutsche Telekom в ОТЕ

Антимонополните регулатори на ЕС одобриха сделката на
немския телекомуникационен оператор Deutsche Telekom
по закупуването на 25% плюс една акция в гръцката ОТЕ. В
България ОТЕ присъства чрез мобилния оператор „Глобул”.
Очакванията са германският оператор да търси растеж чрез
предлагане на услуги в безжичните мрежи в Румъния, България, Албания и Македония.

Фиксиран + мобилен

Мобилният оператор Глобул разшири гамата си от услуги
със Student Zone, комбинираща фиксиран с мобилен телефон. Услугата е достъпна за живущите в Студентски град в
София и е аналог на „Офис зонa” − услуга за бизнес абонатите
на Глобул. Клиентът получава фиксиран и мобилен номер,
които ползва с един GSM. От фиксираният номер може да
се обажда и да бъде избиран, ако е в зоната на покритие на
услугата. За Student Zone това е Студентски град.

Двама победители в „Кажи лято”

Румен Кърджиев и Емил Джумайлиев са победителите в
конкурса на Germanos за любители-фотографи „Кажи лято”.
Кърджиев бе отличен за снимката „Mystic” в категория
„Снимка с фотоапарат”, а Джумайлиев – за „Залез над Солун”
в категория „Снимка с мобилен телефон”. Гръцката верига
магазини за продажба на телекомуникационни продукти
провежда конкурса за трета поредна година. По традиция,
най-добрите снимки намериха място в новооткритата тематична изложба.

Протестна нота

Собственикът на „Мобилтел”, „Мобилком Аустрия груп”,
внесе оплакване в Европейската комисия (ЕК) срещу българския телекомуникационен регулатор. Повод за протестната
нота е приетата от регулатора схема за промяна на цените
за обаждания между различни оператори. Според Мобил-

Νέος διαγωνισμός για άδεια κινητής τηλεφωνίας

Η Pυθμιστική Aρχή Tηλεπικοινωνιών ξεκίνησε νέα διαδικασία για
πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ο πρώτος διαγωνισμός που
ανακοινώθηκε το καλοκαίρι, κηρύχθηκε άκυρος όταν διαπιστώθηκε
ότι τα δικαιολογητικά του μοναδικού υποψηφίου ήταν ανεπαρκή.
Η καινούρια διαδικασία προβλέπει την έκδοση δύο αδειών κινητής
τηλεφωνίας με συχνότητες 2x10MHz και 2x15MHz και με αρχική
τιμή αντίστοιχα 38 και 57 εκατ. λέβα. Και οι δύο άδειες έχουν πανεθνική εμβέλεια και διάρκεια χρήσης 10 χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη συμφωνία
μεταξύ της Deutsche Telekom και ΟΤΕ

Οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία
της γερμανικής επιχείρησης τηλεπικοινωνιών Deutsche Telekom
για την αγορά του 25% συν μία μετοχή του ΟΤΕ στην Ελλάδα. Στη
βουλγαρική αγορά ο ΟΤΕ συμμετέχει μέσω της εταιρείας κινητής
τηλεφωνίας Globul. Αναμένεται ότι η γερμανική εταιρεία θα επιδιώξει ανάπτυξη μέσω παροχής υπηρεσιών στα ασύρματα δίκτυα στη
Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία και ΠΓΔΜ.

Σταθερό + κινητό

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Globul διεύρυνε το φάσμα υπηρεσιών
της που συνδυάζουν σταθερό και κινητό τηλέφωνο με το Student
Zone. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους κατοίκους των φοιτητικών εστιών (Studentski grad) στη Σόφια και είναι ανάλογη στο Office
zone − υπηρεσία για τους εταιρικούς συνδρομητές της Globul. Ο
πελάτης λαμβάνει σταθερό και κινητό αριθμό τα οποία χρησιμοποιεί
με μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Από τον σταθερό αριθμό μπορεί
να κάνει και να δέχεται κλήσεις αν είναι στη ζώνη κάλυψης της υπηρεσίας. Για το Student Zone αυτή είναι το Studentski grad.

Δύο νικητές στο „Πες Καλοκαίρι”

O Ρούμεν Καρτζίεφ και ο Εμίλ Ντζουμαϊλίεφ είναι οι νικητές στο
διαγωνισμό του Γερμανού για ερασιτέχνες φωτογράφους, „Πες
Καλοκαίρι”. Ο Καρτζίεφ βραβεύθηκε για τη φωτογραφία „Mystic”
στην κατηγορία „Φωτογραφία από φωτογραφική μηχανή” και ο
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ком, тя създава преференции за БТК. С подобно съобщение
излезе и Глобул. В него вторият мобилен оператор изказва
опасения, че регулаторната среда в страната е все по-нестабилна и непредвидима.

Нов сайт

Снимка: Асен Тонев

От октомври тръгна новата интернет страница на „Нова телевизия” – Kalendar.bg. Кръстен на едноименната телевизионна
информационна емисия, тя съдържа новини и анализи в текст,
снимки и видео формат. Освен новини за събитията от деня,
читателите ще могат да гледат и интервюта в реално време с
лицата от телевизията, анкети и архивни материали.

Търговия
на дребно

Ντζουμαϊλίεφ για το „Ηλιοβασίλεμα πάνω από τη Θεσσαλονίκη”
στην κατηγορία „Φωτογραφία από κινητό”. Η ελληνική αλυσίδα
καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακών προϊόντων διοργανώνει το διαγωνισμό για τρίτη συνεχή χρονιά. Σύμφωνα με την
παράδοση οι καλύτερες φωτογραφίες τοποθετήθηκαν στη νέα
θεματική έκθεση.

Διακοίνωση διαμαρτυρίας

Ο ιδιοκτήτης της Mobiltel, η Mobilkom Austria Group, κατέθεσε
καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) κατά της βουλγαρικής
ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών. Ο λόγος για τη διακοίνωση
διαμαρτυρίας είναι το σχέδιο που εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική
αρχή για την αλλαγή των τιμών για
τις κλήσεις μεταξύ των διαφορετικών παρόχων κινητής τηλεφωνίας.
Σύμφωνα με τη Mobilkom, αυτό
δημιουργεί προνόμια για τη BTC.
Παρόμοιο μήνυμα ανακοίνωσε και
η Globul. Ο δεύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας εκφράζει ανησυχίες
ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον στη
χώρα γίνεται όλο και πιο ασταθές και
απρόβλεπτο.

Νέο site

Λιανικό εμπόριο
Carrefour отваря първия си магазин

Френската Carrefour, най-голямата търговска верига в
Европа по обороти, ще отвори първия магазин в България
в началото на 2009 година, заяви изпълнителният директор
на „Карфур България” Жан Антоан пред изданието за бързооборотни стоки „Регал”. Компанията планира да отвори 16
обекта в следващите три години, a до седем години − 30-35
магазина. В мрежата ще фигурират не само хипермаркети,
каквито бяха първоначалните планове на компанията, но и
супермаркети и дори квартални магазини.

Първо българско решение за електронна
търговия

Summer Cart е първото българско решение за онлайн магазини и електронна търговия, съобщи неговият създател,
софтуерната компания „Мирчев айдиас”. То включва всички
функционалности за стартиране на електронна търговия −
продуктов каталог, онлайн поръчки, кошница за пазару-
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Tον Οκτώβριο ξεκίνησε να δουλεύει
το νέο site της „Nova televizia” −
Kalendar.bg. Το όνομά του είναι ίδιο
με αυτό του τηλεοπτικού προγράμματος ειδήσεων και περιλαμβάνει
ειδήσεις και αναλύσεις σε κείμενο,
φωτογραφίες και video. Εκτός από
ειδήσεις για τις εκδηλώσεις της
ημέρας, οι αναγνώστες θα μπορούν
να παρακολουθούν σε πραγματικό
χρόνο συνεντεύξεις με τα πρόσωπα
της τηλεόρασης, γκάλοπ και αρχειακό υλικό.

Η Carrefour εγκαινιάζει το πρώτο της κατάστημα

Η γαλλική Carrefour, η μεγαλύτερη σε τζίρο εμπορική αλυσίδα στην
Ευρώπη, θα ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στη Βουλγαρία στις
αρχές του 2009, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Carrefour
Βουλγαρίας ο κ. Jean Antoine πριν από τη δημοσίευση του τεύχους
για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης Regal. Η εταιρεία σχεδιάζει να
ανοίξει 16 καταστήματα στην επόμενη τριετία, και σε επτά χρόνια
30-35. Στην αλυσίδα θα ανήκουν όχι μόνο υπεραγορές, όπως ήταν τα
αρχικά σχέδια της εταιρείας, αλλά ακόμη και σούπερ και μίνι μάρκετ.

Πρώτη βουλγαρική λύση για το ηλεκτρονικό
εμπόριο

Το λογισμικό Summer Cart είναι η πρώτη βουλγαρική λύση για
online καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο, ανακοίνωσε ο δημιουργός του η εταιρεία λογισμικού Mirchev Ideas. Περιλαμβάνει όλες
τις λειτουργίες για την έναρξη ηλεκτρονικού εμπορίου − κατάλογο
προϊόντων, online παραγγελίες, καλάθι για αγορές, ειδικές προσφορές, πληρωμή και παράδοση. Η λύσει υποστηρίζει 39 νομίσματα,
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ване, промоции, плащане и доставки. Решението поддържа
39 валути, много езици и е съвместимо с всички популярни
системи за плащане.

πολλές γλώσσες και είναι συμβατή με όλα τα δημοφιλή συστήματα
πληρωμών.

Mall Sofia с нов собственик

Ο καινούριος ιδιοκτήτης του Sofia Mall είναι η γερμανική εταιρεία
DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds. Η συναλλαγή
πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή για την προστασία του ανταγωνισμού. Η αξία της συναλλαγής δεν ανακοινώθηκε.

Новият собственик на Mall Sofia е немската компания DEGI
Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds. Сделката предстои
да бъде одобрена от Комисията за защита на конкуренцията.
Стойността на сделката не бе обявена.

Първи магазин на Билла в мол

Австрийската верига за бързооборотни стоки „Билла” започна да отваря магазини в търговски центрове от типа „мол”.
Досега компанията залагаше на магазини, строени самостоятелно или в партньорство с други вериги. Първият обект на
компанията в търговски център е в „Пфое мол” във Варна.
Подготвят се обекти в още три комплекса.

Нов клуб ресторант

Изборът на ценителите на качествената храна в уютна обстановка в София става все по-труден. В Бизнес Парк София
отвори врати клуб ресторант Kitchen Bar. С меню, включващо
традиционни за българската, гръцката и италианска кухня
ястия, всеки може да открие по нещо за себе си. А модерният
интериор и дискретната ретро музика прави заведението
подходящо за фирмени партита и коктейли, бизнес срещи, а
защо не и лични празници. Два пъти месечно, главният готвач приготвя специалитети пред погледа на посетителите.

Το Sofia Mall με καινούργιο ιδιοκτήτη

Πρώτο κατάστημα της Billa σε mall

H αυστριακή αλυσίδα για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης Billa
άρχισε να ανοίγει καταστήματα σε εμπορικά κέντρα τύπου „mall”.
Μέχρι σήμερα η εταιρεία βασιζόταν σε καταστήματα που κατασκευάζονταν ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με άλλες αλυσίδες. Το πρώτο
κατάστημα της εταιρείας σε εμπορικό κέντρο είναι στο „Pfohe mall”
στη Βάρνα. Ετοιμάζονται σημεία σε άλλα τρία συγκροτήματα.

Νέο εστιατόριο-κλαμπ

Η επιλογή των ειδημόνων για ποιοτικά φαγητά σε άνετη ατμόσφαιρα στη Σόφια γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Στο Business
Park Sofia άνοιξε το εστιατόριο-κλαμπ Kitchen Bar. Με ένα
μενού περιλαμβάνοντας παραδοσιακά για τη βουλγαρικής, ελληνική και την ιταλική κουζίνα φαγητά, ο καθένας μπορεί να βρει
κάτι για τον εαυτό του. Το μοντέρνο εσωτερικό και η διακριτική
ρετρό μουσική κάνει το σημείο κατάλληλο για εταιρικά πάρτι και
κοκτέιλ, επιχειρηματικές συναντήσεις και γιατί όχι προσωπικές
γιορτές. Δύο φορές το μήνα, ο σεφ ετοιμάζει σπεσιαλιτέ μπροστά
στα μάτια των επισκεπτών.
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Земеделие

Искане за доплащания за
зърнопроизводителите

На 30 септември Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) връчи декларация с искания на представители от Министерството на финансите. Асоциацията
настоява в Бюджет 2009 да бъдат предвидени допълнителни
плащания към плащанията по Програмата за развитие на
селските райони. Според зърнопроизводителите, доплащанията се налагат, защото изкупната цена на зърното тази
година е по-ниска от предходната иq въпреки по-високите
добиви спрямо миналогодишните, доходът на декар остава
непроменен.

Енергетика
Нов български мегахолдинг

Български енергиен холдинг е новата мегаструктура, която
обединява енергийните държавни дружества под шапката на
газовия монополист „Булгаргаз холдинг”. В БЕХ, регистриран
на 18 септември, влизат още Националната електрическа компания (НЕК), „АЕЦ Козлодуй”, ТЕЦ „Марица-изток 2” и Мини
„Марица”. На по-късен етап може да бъде включен и държавния дял от електроразпределителните дружества, каза министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

Енергийна конференция

На провелата се в началото на октомври в Атина конференция по въпросите на енергетиката, Гърция потвърди, че
приема основните принципи в следваната от ЕС политика
за енергийна сигурност, включително и за реализацията на
инвестиции в инфраструктурни проекти, както и за диференциране на енергийните източници и трасета от страните
на бившия Съветски съюз и Средиземноморието. В конференцията участваха правителствени служители и представители на нефтени и газови компании от Източна Европа.

Enel ще строи нови вятърни мощности в
Гърция

Enel и Damco Energy, част от Copelouzos Group, подписаха договор за разработване на вятърни проекти с мощност 1400MW в
Гърция. С това споразумение Enel получава 30% дял в проекта
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Απαίτηση για πρόσθετες
πληρωμές στους
παραγωγούς σιτηρών

Στις 30 Σεπτεμβρίου η βουλγαρική
Ένωση των παραγωγών σιτηρών
(NAZ) κατέθεσε δήλωση με απαιτήσεις από εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών. Η οργάνωση
επιμένει στον Προϋπολογισμό του
2009 να προβλέπονται πρόσθετες
ενισχύσεις για τις πληρωμές στο
πλαίσιο του Προγράμματος για την
αγροτική ανάπτυξη. Σύμφωνα με
τους παραγωγούς σιτηρών, οι πρόσθετες ενισχύσεις χρειάζονται γιατί
η τιμή αγοράς των σιτηρών φέτος
είναι χαμηλότερη από πέρσι και παρά
τις υψηλές αποδόσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τα
κέρδη ανά εκτάριο παραμένουν αμετάβλητα.

Γεωργία

Ενέργεια

Νέος βουλγαρικός „mega” όμιλος

O „Βουλγαρικός ενεργειακός όμιλος” (BEH) είναι η καινούρια
„mega” οργάνωση που ενώνει τις κρατικές εταιρείες ενέργειας
υπό το καπέλο της μονοπωλιακής εταιρείας φυσικού αερίου
Bulgargaz Holding. Στον BEH, ο οποίος ιδρύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, επίσης ανήκουν η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της
Βουλγαρίας (NEC), ο πυρηνικός σταθμός „Κοζλοντούι”, το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας „Maritsa Iztok 2” και τα
ορυχεία „Maritsa”. Αργότερα μπορεί να συμπεριληφθεί και η κρατική συμμετοχή στις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Πέταρ Ντιμιτρόφ.

Διάσκεψη ενέργειας

Στη διάσκεψη με θέμα τα προβλήματα στον ενεργειακό τομέα η
οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στην Αθήνα, η
Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι αποδέχεται τις βασικές αρχές της πολιτικής της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων
των επενδύσεων σε έργα υποδομής καθώς και για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των δικτύων μεταφοράς από
τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Μεσογείου. Στη
διάσκεψη πήραν μέρος κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ανατολική Ευρώπη.

Η Enel κατασκευάζει νέες εγκαταστάσεις
αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η Enel και η Damco Energy, μέλη του ομίλου Κοπελούζου, υπέγραψαν σύμβαση για την ανάπτυξη έργων αιολικής ενέργειας

Снимка: Надежда Чипева

Снимка: Economedia
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Преговори за нови доставки на газ

Български енергиен холдинг (БЕХ) ще стартира преговори с
руския газов гигант „Газпром” за увеличаване на количествата
газ за България. Това бе договорено по време на смесената
българо-руска комисия. Според прогнозни разчети България
се нуждае от допълнителни 500 милиона куб.м. газ годишно,
каза министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. След промените в дългосрочните договори за доставки и
транзит между „Булгаргаз” и „Газпром”, доставките бяха намалени от шест на три милиарда куб.м. годишно.

Текстил
На ишлеме

До 90 на сто от продукцията на предприятията в българската
шивашка индустрия е по поръчка на чуждестранни фирми.
Това гласи проучване, извършено от Българската асоциация
на производителите и износителите на облекло и текстил.
В България се произвеждат облекла за световно известни
марки като „Макс Мара”, „Хуго Бос”, „Гауди”, „Манго”, „Зара”.
Фирмите-поръчители са предимно от Гърция, Германия,
Италия и Франция.

Строителство
Имоти

ισχύος 1400MW στην Ελλάδα. Με αυτή τη σύμβαση, η Enel
λαμβάνει μερίδιο 30% στο έργο και δυνατότητα να το αυξάνει
στο 80% καθώς και να συμμετάσχει στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων ισχύος 180MW στη Βουλγαρία. Η Enel είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
Ελλάδα, με συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα 91.3MW.
Άλλα 36.1MW είναι υπό κατασκευή.

Διαπραγματεύσεις για νέες προμήθειες
φυσικού αερίου

O Βουλγαρικός ενεργειακός όμιλος (BEH) θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το ρωσικό γίγαντα φυσικού αερίου Gazprom για αύξηση
των ποσοτήτων του φυσικού αερίου για τη Βουλγαρία. Αυτό συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής βουλγαρορωσικής επιτροπής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις η Βουλγαρία θα χρειαστεί άλλα
500 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Πέταρ Ντιμιτρόφ. Μετά από τις
αλλαγές στις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας και διαμετακόμισης μεταξύ της Bulgargas και Gazprom, οι προμήθειες μειώθηκαν
από έξι σε τρία δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Υφαντουργία
FACON

Έως 90% της παραγωγής των επιχειρήσεων στη βουλγαρική
βιομηχανία ενδύματος πραγματοποιείται με βάση παραγγελίες ξένων εταιρειών. Αυτό αναφέρει μια μελέτη της βουλγαρικής Ένωσης των παραγωγών και εξαγωγέων ειδών ένδυσης
και κλωστοϋφαντουργίας. Στη Βουλγαρία παράγονται ρούχα
για παγκοσμίως γνωστές μάρκες όπως Max Mara, Hugo Boss,
Gaudi, Mango, Zara. Οι αναθέτες είναι εταιρείες κυρίως από την
Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία.
Снимка: Юлия Лазарова

и възможност да го увеличи до 80%, както и да участва в разработването на инсталации с мощност 180MW в България. В
момента Enel е третият по големина оператор на възобновяеми
енергийни източници в Гърция с обща инсталирана мощност
от 91.3MW. Други 36.1MW са в процес на строителство.
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Изложението BalPex

Есенното изложение на имоти BalPex, провело се на 11-12
октомври, събра близо 140 фирми и проекти на стойност
около един милиард евро. Най-скъпият имот на изложението
е парцел от 30 декара в Пловдив с виза за строеж с офертна
цена от 22 милиона евро.

Замразени инвестиции

Чуждестранни и местни инвеститори са замразили проекти за
строеж на стойност два милиарда евро, твърди австрийският
вестник „Ди Пресе” в обзор на пазара на имоти в България. Според изданието, в България настъпва пренасищане в сегмента
търговски центрове, а големи възможности отваря недостигът
на складови помещения, закрити паркинги и модерни офиси.
Недостатъчни са и висококачествените жилища.

Земеделските земи поскъпват с 10-15%

Земеделските земи ще поскъпнат с поне 10-15 на сто, смята
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.
Причината за ръста е сравнително ниската цена спрямо тази в

Κατασκευαστική
βιομηχανία / Ακίνητα
Η έκθεση BalPex

Η φθινοπωρινή έκθεση ακινήτων BalPex, που πραγματοποιήθηκε
στις 11-12 Οκτωβρίου, συγκέντρωσε περίπου 140 εταιρείες και

37

октомври-ноември 2008

съседни страни. Отчасти по-ниската цена се дължи на факта,
че площите са разпокъсани и малки, което кара инвеститорите
да влагат допълнителни средства и време в окрупняването на
парцелите.

Транспорт  
Приватизация до края на годината

Гръцкото правителство си е поставило амбициозната цел да
приключи приватизацията на националния авиопревозвач
„Олимпик еърлайнс” до края на тази година. На 31 октомври
приключва етапът на подаването на документи от заинтересованите инвеститори. Според стратегията за приватизация, от
авиокомпанията ще произлязат три нови – една за въздушни
превози и други две, които ще осигуряват поддръжката и
наземното обслужване. В момента „Олимпик” има дългове в
размер на 2.5 милиарда евро.

8 кандидати за магистрала „Тракия”

Три български и пет чужди компании се включиха в търговете
за двата лота на магистрала „Тракия”. Българските фирми са
„Холдинг Пътища” на Васил Божков, „Трейс груп” на Николай
Михайлов и „Главболгарстрой” на Симеон Пешов. Ценовите
оферти ще бъдат отворени през ноември, но според източници, строителството ще струва двойно по-скъпо в сравнение
с цената, предложена от българо-португалския консорциум
преди три години. Нито една от компаниите от консорциума,
чийто договор бе прекратен под обществен натиск, не подаде
оферта. Това са португалските „Лена”, „Сомаг” и МСФ и държавните „Автомагистрали” и „Техноекспортстрой”. 300 милиона лева от бюджетния излишък за тази година са заделени за
строителството на магистрала „Тракия”.

Нови три автомагистрали

Догодина ще стартира строителството на три автомагистрали − „Хемус”, „Струма” и „Марица”, съобщи
министърът на транспорта Петър Мутафчиев.
Автомагистрала „Хемус” ще се финансира изцяло
от държавния бюджет, a магистралите „Струма” и
„Марица” – със средства по Оперативна програма
„Транспорт”. България кандидатства за 2.003 милиарда евро по оперативната програма, като близо
един милиард ще струва пътната инфраструктура.

България, Гърция обсъждат
жп проекти

Национална компания „Железопътна инфраструктура” и операторът на гръцката жп инфраструктура Edisy S.A. обсъдиха възможностите за
сътрудничество, сред които развитието на коридор IV и модернизацията на трансевропейските
коридори, прекосяващи България. Ръководството
на Edisy бе на двудневна визита в София в началото на октомври. Двете компании също се договориха да инициират среща на ръководствата на
инфраструктурните компании от балканските
страни. На нея ще бъдат обсъдени проектите от
регионално значение.
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έργα αξίας περίπου ενός δισ. ευρώ. Το πιο ακριβό ακίνητο της
έκθεσης είναι ένα οικόπεδο 30 εκταρίων στο Πλόβντιβ με άδεια
για κατασκευή και τιμή προσφοράς 22 εκατ. ευρώ.

Παγωμένες επενδύσεις

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές έχουν „παγώσει” έργα κατασκευής αξίας δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλώνει η αυστριακή
εφημερίδα „Die Presse” σε μια επισκόπηση της αγοράς ακινήτων
στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τη δημοσίευση στη Βουλγαρία ήδη
σημειώνεται πλεόνασμα στον τομέα των εμπορικών κέντρων,
ενώ μεγάλες ευκαιρίες δημιουργούνται από την έλλειψη χώρων
αποθήκευσης, κλειστών πάρκινγκ και μοντέρνων γραφείων. Δεν
είναι επαρκείς και οι κατοικίες υψηλής ποιότητας.

Η αγροτική γη πιο ακριβή κατά 10-15%

Η αγροτική γη θα ακριβύνει κατά τουλάχιστον 10% − 15%, υπολόγισε η βουλγαρική Ένωση των ιδιοκτητών γεωργικής γης.
Ο λόγος για την αύξηση είναι η σχετικά χαμηλή τιμή σε σύγκριση
με αυτή στις γειτονικές χώρες. Εν μέρει, η χαμηλότερη τιμή οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκτάσεις είναι μικρές και αποσπασματικές, το οποίο υποχρεώνει τους επενδυτές να επενδύσουν επιπλέον πόρους και χρόνο στην συνένωση των αγροτεμαχίων.

Μεταφορές
Ιδιωτικοποίηση μέχρι το τέλος της χρονιάς

Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο να
ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση της αεροπορικής εταιρείας
„Ολυμπιακές Αερογραμμές” μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Στις 31 Οκτωβρίου τελειώνει το στάδιο υποβολής εγγράφων από
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σύμφωνα με τη στρατηγική για
ιδιωτικοποίηση, από την αεροπορική εταιρεία θα προέλθουν τρεις

Снимка: Иван Григоров

СЕКТОРИ

καινούργιες − μια για αεροπορικές μεταφορές και άλλες δύο οι
οποίες θα αναλάβουν τη συντήρηση και την επίγεια εξυπηρέτηση.
Αυτή τη στιγμή η Ολυμπιακή έχει χρέη ύψους 2.5 δισ. ευρώ.

„Μεταφορές”. Η Βουλγαρία είναι υποψήφια για 2.003 δισ. ευρώ στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς σχεδόν ένα δισεκατομμύριο θα
είναι το κόστος της οδικής υποδομής.

8 υποψήφιοι για τον αυτοκινητόδρομο Trakia

Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συζητούν σιδηροδρομικά έργα

Τρεις βουλγαρικές και πέντε ξένες εταιρείες συμμετέχουν στους
διαγωνισμούς για τις δυο παρτίδες του αυτοκινητόδρομου
Trakia. Οι βουλγαρικές εταιρείες είναι η Holding Roads του
Βασίλ Μπόζκοφ, η Trace Group του Νικολάι Μιχάιλοφ και η
Glavbolgarstroy του Συμεών Πέσοφ. Οι προσφορές με τις τιμές θα
ανακοινωθούν τον Νοέμβριο, αλλά σύμφωνα με κάποιες πηγές η
κατασκευή θα κοστίσει δύο φορές ακριβότερα σε σύγκριση με την
τιμή που πρόσφερε η βουλγαροπορτογαλική κοινοπραξία πριν
από τρία χρόνια. Ούτε μια από τις εταιρείες της κοινοπραξίας,
της οποίας η σύμβαση καταγγέλθηκε κάτω από τη δημόσια
πίεση δεν κατέθεσε προσφορά. Αυτές είναι οι πορτογαλικές
Lena, Somag και MSF και οι κρατικές Automagistrali και
Technoexportstroy. 300 εκατομμύρια δολάρια από το πλεόνασμα
του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος προβλέπονται για την
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Trakia.

Τρεις νέοι αυτοκινητόδρομοι

Τουχρόνουθααρχίσειηκατασκευήτριώναυτοκινητοδρόμων−Hemus,
Struma και Maritsa ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών ο κ. Πέταρ
Μουταφτσίεφ. Ο αυτοκινητόδρομος Hemus θα χρηματοδοτηθεί εξ
ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι αυτοκινητόδρομοι
Struma και Maritsa με χρήματα από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Η εθνική εταιρεία „Σιδηροδρομική υποδομή”, καθώς και η εταιρεία
υπεύθυνη για την ελληνική σιδηροδρομική υποδομή η Edisy Α.Ε.
συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας, ανάμεσα στις οποίες
ήταν και η ανάπτυξη του διαδρόμου IV και ο εκσυγχρονισμός
των διευρωπαϊκών διαδρόμων που διασχίζουν τη Βουλγαρία.
Η διοίκηση της Edisy ήταν σε μια διήμερη επίσκεψη στη Σόφια
στις αρχές Οκτωβρίου. Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν επίσης
να οργανώσουν συνεδρίαση των διοικητικών συμβούλιων των
εταιρειών υποδομής από τις χώρες των Βαλκανίων. Στη συνάντηση
αυτή θα συζητηθούν τα σχέδια περιφερειακής σημασίας.

Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη

Η Ελλάδα αρχίζει τις εργασίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη επί ελληνικού εδάφους. Η ειδική
επιτροπή που ανέλαβε το έργο θα διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό
35 εκατ. ευρώ, δήλωσε ο κ. Γιώργος Ευσταθίου, πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Έβρου. Τα κονδύλια θα χορηγούνται από το
υπουργείο Ανάπτυξης και από το Περιφερειακό Συμβούλιο της
Αλεξανδρούπολης.

октомври-ноември 2008

Финансова
криза:
a сега накъде?

Οικονομική
κρίση:
και τώρα
προς τα που;
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Елена Койнова

Ελενα Κοινοβα

яма нищо по-хубаво от лошото време”
е заглавието на известния роман на
българския писател Богомил Райнов. А
времето в света на финансите е лошо.
Седмици наред правителствата, фирмите и обикновените потребители следят развитието на всеобхватна финансова криза, която вече успя да изпрати няколко
емблематични банки в историята, да изгори милиарди спестявания и да върне тенденцията към национализация. Тя засегна
най-много САЩ и Западна Европа, но, поради тяхната централна роля в глобализиращия се свят, кризата бавно се разширява географски. България и Гърция няма да бъдат пощадени. Мнозина споделят мнението, че това е най-сериозният
финансов трус от Голямата
депресия през 30-те години
на ХХ век досега.
И все пак има и една
добра новина. Светът е свидетел на безпрецедентна
воля от страна на световните лидери и финансисти
да действат с обединени
сили, за да изкоренят системните дисфункции, които
доведоха много страни до
състояние на рецесия. Ставаме свидетели на нещо,
което мнозина наричат
фундаментална промяна,
формиране на нов икономически ред. Докато лидерите обмислят нови дефиниции и краят на кризата се очаква
да се появи на хоризонта, започна преразглеждане на последиците до момента.

„Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την κακοκαιρία” λέει ο τίτλος
ενός δημοφιλούς μυθιστορήματος του Βουλγάρου συγγραφέα
Μπογκομίλ Ράινοφ. Και οι καιρικές συνθήκες στον κόσμο των
οικονομικών είναι κακές. Εδώ και εβδομάδες κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και κανονικοί καταναλωτές παρακολουθούν να ξεδιπλώνεται μια γενική οικονομική κρίση. Ήδη κατάφερε να στείλει
τράπεζες-ορόσημα στην ιστορία, να κάψει δισεκατομμύρια σε
αποταμιεύσεις και να φέρει την κρατικοποίηση πίσω στη μόδα.
Έχει επηρεάσει κυρίως τις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη, αλλά
λόγω του βασικού της ρόλου στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, η κρίση πλέον έχει διευρύνει το χώρο της. Η Βουλγαρία και
η Ελλάδα δε θα αποφύγουν το μερίδιό τους. Πολλοί συμφωνούν
ότι αυτή είναι η χειρότερη χρηματοοικονομική αναταραχή μετά
από τη Μεγάλη ύφεση τη
δεκαετία του 1930.
Κι όμως υπάρχουν καλά
νέα. Είμαστε μάρτυρες μιας
άνευ προηγουμένου βούλησης των παγκόσμιων ηγετών και επιχειρηματιών να
δουλέψουν μαζί για να ξεριζώσουν τις δυσλειτουργίες
του συστήματος που προκάλεσε ύφεση σε τόσο πολλές χώρες. Μπροστά στα
μάτια μας συμβαίνει κάτι
που θεωρείται από πολλούς
ως θεμελιώδης αλλαγή −
η διαμόρφωση μιας νέας
οικονομικής τάξης. Ενώ οι
ηγέτες συζητούν νέους ορισμούς και το τέλος της κρίσης είναι ακόμη πίσω από τον ορίζοντα,
αρχίζουν οι ανασκοπήσεις για τις επιπτώσεις μέχρι σήμερα.

Ставаме свидетели
на фундаментална
промяна, формиране на
нов икономически ред.

Каква е цената?
Според Международния валутен фонд (МВФ) американските и европейските банки са направили отчисления, свързани с кредити, в размер на $600 милиарда и са натрупали
около $430 милиарда нов капитал. МВФ прогнозира, че следващата година загубите ще нарастнат с още $10 трилиона,
което се равнява на 14.5% от общия портфейл на банките.
Световните фондови пазари отчетоха сериозен спад на
пазарната капитализация с борсови посредници, изпаднали в състояние на амок поради факта, че акциите на нито
една първокласна компания вече не се считат за безрискова
инвестиция.
Факт са и нематериалните загуби. Дойде краят на модела
на инвестиционното банкиране в САЩ, тъй като неговата
основна формула „висок риск − висока възвращаемост”
вече не е в съзвучие с антирисковите нагласи на инвеститорската общност. Кризата беляза търговията с кредитни
деривати и модерните техники, например късите продажби,
за „дефектни”. Като цяло, правителствата все по-често говорят за връщане към основните и още по-строги регулаторни
мерки за всички пазари, чиито свободни операции символизираха десетилетия наред сигурността на „свободния пазарен фундаментализъм”.

Πόσο κοστίζει;
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν κάνει διαγραφές δανείων
ύψους 600 δισ. δολαρίων και έχουν προβεί σε άντληση κεφαλαίων
ύψους 430 δισ. δολαρίων. Για του χρόνου οι προβλέψεις του ΔΝΤ
είναι ότι οι ζημίες θα αυξηθούν κατά 10 τρισεκατομμύρια δολάρια
ποσό το οποίο αποτελεί το 14,5% του συνολικού χαρτοφυλακίου
των τραπεζών.
Οι χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως σημείωσαν πτώση
στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς καθώς οι χρηματιστές είναι
σε κατάσταση αμόκ επειδή οι μετοχές „blue chip” δε θεωρούνται
πλέον σίγουρη επένδυση.
Υπάρχουν επίσης και άυλες ζημίες. Περιλαμβάνουν τη διάλυση της έννοιας της επενδυτικής τραπεζικής στις ΗΠΑ καθώς η
βασική της λογική „υψηλή απόδοση-υψηλός κίνδυνος” ακούγεται
πια λάθος σε μια επενδυτική κοινότητα η οποία απεχθάνεται το
ρίσκο. Η κρίση σημάδεψε και τις συναλλαγές πιστωτικών παραγώγων και τις σύγχρονες τεχνικές όπως short selling ως ελαττωματικές. Σε γενικές γραμμές, οι κυβερνήσεις όλο και περισσότερο
συζητούν την „επιστροφή στα βασικά” και πιο αυστηρά κανονιστικά μέτρα για όλες τις αγορές των οποίων οι ελεύθερες πράξεις
αποτελούσαν επί δεκαετίες το ασφαλές καταφύγιο του „φονταμενταλισμού της ελεύθερης αγοράς”.
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Пререгулиране
Въпросът, касаещ пререгулирането, е част от по-радикален
процес, който понастоящем променя баланса между правителство и пазари. Въпреки че явлението не е непознато, правителствената намеса във функционирането на пазарите досега
е представлявала действие, ограничено в рамките на една държава, а не колективно действие. Но вече не е така. Сега редица
европейски държави и САЩ отпускат стотици милиарди в
пакети спасителни мерки, за да рекапитализират или закупят
акции на гигантски компании, изпитващи затруднения. Други
пък национализираха големи компании, изпаднали в несъстоятелност. Някои държави изпитаха финансов дефицит и
се обърнаха към МВФ (като Унгария и Украйна) или странипартньори (като Исландия) за финансова помощ.
Виждайки разразяващата се криза, световните лидери се
обединиха около идеята, че световната финансова система
има нужда от съществена реформа.
Френският президент Никола Саркози призова към създаване на глобална система за регулиране и забрана на използването на данъчни оазиси от страна на частни банки с държавно
участие. Тези идеи печелят все по-голяма популярност сред
политическите лидери и финансистите, чиито срещи с цел
смекчаване на кризата се провеждат почти ежедневно на равнище Г-7, ЕС, Еврозона, САЩ-ЕС, Азия-Европа, централни
банки и комбинации между тях.
„Нуждаем се от координиран глобален отговор за реформиране на глобалната финансова система. Живеем в безпрецедентно време и затова се нуждаем от безпрецедентно ниво на
глобално сътрудничество”, заяви на 23 октомври Жозе Мануел
Барозу, председател на Европейската комисия.
Докато голямото колективно действие все още предстои,
някои съгласувани спешни мерки вече бяха взети. Голям брой
централни банки съвместно намалиха основните лихвени
проценти, за да „отпушат” междубанковите заеми, както и
предложиха гаранции за депозитите до 50 000 евро (в някои
страни, например в Гърция, гаранцията за депозитите достигна до 100 000 евро).

Кризата разкри слабите места
Отделните страни също трескаво изчисляват щетите
върху икономиката и подготвят редица предпазни мерки за
смекчаване на тяхното въздействие в бъдеще. България и
Гърция не правят изключение.
В България правителството и икономистите са единодушни, че ефектът върху банковата система е незначителен,
а този върху икономиката ще се забави. Редица министри и
банкери твърдят, че банковата система е стабилна. Според тях
повечето български банки са собственост на чужди банки,
които, дори да бъдат поразени от кредитната криза и лишени
от ликвидност, ще се задържат на повърхността.
„Българската банкова система не оперира със сложни
финансови инструменти, които са в основата на кредитната
криза на пазарите в САЩ и Западна Европа”, заяви финансовият министър на България Пламен Орешарски в обяснение
на въпроса защо въздействието е ограничено. „Не съществува и опасност от валутна криза, тъй като българският лев е
обвързан с еврото”, добави той.
Въпреки че българската икономика няма да бъде пряко
засегната, тя скоро ще изпита забавяне, изразяващо се в нама-
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Президентът на Франция Никола Саркози, вляво, и председателят на
Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, вдясно, са водещи фигури
при изготвянето на глобален план за справяне с финансовата криза.

Επαναρρύθμιση
Συζητήσεις για ενίσχυση των κανονιστικών διατάξεων είναι
μέρος μιας όλο και πιο σαρωτικής διαδικασίας που τώρα εξισορροπεί τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των κυβερνήσεων και των
αγορών. Αν και το φαινόμενο δεν είναι άγνωστο, η κυβερνητική
παρέμβαση στις δουλειές των αγορών έως σήμερα ήταν ένα θέμα
που περιοριζόταν σε ένα κράτος και δεν ήταν ποτέ συλλογική προσπάθεια. Αλλά όχι πια. Τώρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ
χορήγησαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε μέτρα διάσωσης για
την επανακεφαλαιοποίηση ή την αγορά μετοχών από μεγάλες εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Άλλες χώρες κρατικοποίησαν
τις μεγάλες εταιρείες που περιήλθαν σε αφερεγγυότητα. Ορισμένες
κυβερνήσεις βγήκαν οι ίδιες αφερέγγυες και στράφηκαν προς το
ΔΝΤ (όπως η Ουγγαρία και η Ουκρανία) ή χώρες εταίρους (όπως η
Ισλανδία) για οικονομική βοήθεια.
Βλέποντας ότι η κρίση μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερη, οι
παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν ότι το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα έχει ανάγκη μιας ριζικής μεταρρύθμισης.
Ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί προανήγγειλε τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος κανονισμού και την απαγόρευση
της χρήσης των φορολογικών παραδείσων από ιδιωτικές τράπεζες με
κρατική συμμετοχή. Οι ιδέες αυτές αποκτούν αυξανόμενη δημοτικότητα μεταξύ των πολιτικών ηγετών και χρηματιστών των οποίων οι
συναντήσεις με θέμα την ανακούφιση της κρίσης πραγματοποιούνται
σχεδόν καθημερινά και μάλιστα σε επίπεδο G7, ΕΕ, Ευρωζώνη, ΗΠΑΕΕ, Ασία-Ευρώπη, κεντρικές τράπεζες και συνδυασμούς μεταξύ τους.
„Χρειαζόμαστε συντονισμένη παγκόσμια συμφωνία για τη
μεταρρύθμιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ζούμε σε ασυνήθιστους καιρούς και χρειαζόμαστε ασυνήθιστα επίπεδα του παγκόσμιου συντονισμού” δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso στις 23 Οκτωβρίου.
Ενώ η μεγάλη συλλογική προσπάθεια ακόμα πρόκειται να συμβεί,
ήδη λήφθηκαν κάποια συντονισμένα έκτακτα μέτρα. Ένας μεγάλος
αριθμός κεντρικών τραπεζών από κοινού μείωσαν τους βασικούς συντε-

Снимка: Reuters
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Ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί (αριστερά) και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Jose Manuel Barroso (δεξιά) έχουν τον καθοριστικό ρόλο στην
προετοιμασία ενός συνολικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

ляване на чуждестранните преки инвестиции и износа. Различни анализатори предвиждат икономическият растеж да се
забави с 1.5 до три процентни пункта през 2009 г.
„Най-тежък удар ще понесе износът и свързаните с него
фирми в България, които са пряката връзка със засегнатите
пазари”, подчерта Орешарски. Почти 60% от българския
износ е насочен към Западна Европа − регион, който вече се
сблъсква с призрака на рецесията, водеща до намаляване на
броя на поръчките и потребителските разходи.
Инвестиционният портфейл за този регион също неминуемо
ще се свие. България трябва да се подготви за намаляване на чуждестранните преки инвестиции. Редица чуждестранни инвеститори в България споделят, че ще забавят незапочнатите си
проекти, независимо дали са готови за стартиране. Потенциални
инвеститори казват, че ще отложат плановете си за навлизане на
развиващите се пазари, докато финансовата криза утихне.
Намаляващите инвестиции, съчетани с все още недостатъчния капацитет за усвояване на средства от структурните фондове на ЕС, ще разкрие едно от слабите финансови места на България, дефицитът по текущата сметка в баланса на плащанията.
Към днешна дата чуждестранните инвестиции почти напълно
покриват недостига. Сега правителството трябва да осигури
средства от други източници, за да запълни празнината и да
запази растежа на икономиката. (Някои икономисти предлагат
на правителството да използва валутния си резерв. Средствата
трябва да се изразходват за стимулиране на конкурентноспособността с цел увеличаване на износа на България.)
Според някои анализатори лошото представяне на България
по отношение на текущата сметка даде знак за рецесия, която вече
намира благоприятна почва за развитие върху слабостите на местната икономика. Те смятат, че глобалната криза няма да е причина
за рецесията, а по-скоро ще е катализатор за нейната поява.
Голяма част от проблема се дължи на факта, че България
е въвела по-скоро хаотичен, отколкото холистичен набор от
реформи и е отложила много и важни структурни реформи, което
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λεστές των επιτοκίων για να ξεμπλοκάρουν τον διατραπεζικό δανεισμό
και πρόσφεραν εγγυήσεις για καταθέσεις έως 50.000 ευρώ (σε ορισμένες
χώρες όπως την Ελλάδα το ποσό ανήλθε στα 100.000 ευρώ).

Η κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες
Οι επιμέρους χώρες επίσης απασχολούνται με τον υπολογισμό
των ζημιών στην οικονομία και με την εκπόνηση μίας σειράς προληπτικών μέτρων για να ελαφρύνουν τις επιπτώσεις της στο μέλλον. Η
Βουλγαρία και η Ελλάδα δεν αποτελούν εξαίρεση.
Στη Βουλγαρία η κυβέρνηση και οι οικονομολόγοι συμφωνούν
ότι η επίδραση στο τραπεζικό σύστημα είναι αμελητέα και θα καθυστερήσει να επηρεάσει την οικονομία. Μια σειρά υπουργών και
ανώτατων τραπεζικών στελεχών υποστηρίζουν ότι το τραπεζικό
σύστημα είναι σταθερό. Κατά τη γνώμη τους οι τράπεζες στη Βουλγαρία ανήκουν κυρίως σε ξένες τράπεζες, οι οποίες, ακόμη και αν
πληγούν από την πιστωτική κρίση και χάσουν τη ρευστότητά τους,
μπορούν να παραμείνουν στην επιφάνεια.
Το βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα δε λειτουργεί με τα πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι στη ρίζα της πιστωτικής
στενότητας στις ΗΠΑ και τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, δήλωσε
ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας ο κ. Πλάμεν Ορεσάρσκι
σε μια εξήγηση γιατί οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες. Επίσης, πρόσθεσε, δεν υπάρχει κίνδυνος νομισματικής κρίσης επειδή το βουλγαρικό λεβ είναι προσδεδεμένο στο ευρώ.
Αν και η βουλγαρική οικονομία θα γλιτώσει την άμεση επίδραση, θα
αισθανθεί την επιβράδυνση μέσω της μείωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών. Διάφοροι αναλυτές αναμένουν η οικονομική
ανάπτυξη να μειωθεί κατά 1,5 έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες το 2009.
„Την πιο σοβαρή επίπτωση θα υποστούν οι εξαγωγές της Βουλγαρίας και οι εξαγωγικές εταιρείες οι οποίες έχουν άμεση επαφή με τις
πληγωμένες αγορές”, τόνισε ο κ. Ορεσάρσκι. Σχεδόν 60% των βουλγαρικών εξαγωγών προορίζονται για τη Δυτική Ευρώπη, μια περιοχή που
ήδη αντιμετωπίζει το φάντασμα της ύφεσης με τον αισθητά μειωμένο
αριθμό των παραγγελιών και των δαπανών των καταναλωτών.
Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για την περιοχή επίσης θα συρρικνωθεί αναπόφευκτα. Η Βουλγαρία πρέπει να προετοιμαστεί για
επιβράδυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Πολλοί ξένοι επενδυτές στη Βουλγαρία δήλωσαν ότι θα βάλουν σε αναμονή τα έργα που
δεν ξεκίνησαν ακόμα -ανεξάρτητα αν είναι έτοιμα για έναρξη ή όχι.
Οι δυνητικοί επενδυτές είπαν ότι θα αναβάλουν τα σχέδια για επέκταση σε αναδυόμενες αγορές μέχρι να περάσει η οικονομική κρίση.
Η επιβράδυνση των επενδύσεων σε συνδυασμό με την ανικανότητα να απορροφήσει τα διαρθρωτικά κονδύλια της ΕΕ, θα εκθέσει ένα από τα αδύνατα οικονομικά σημεία της Βουλγαρίας − το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο ισοζύγιο πληρωμών. Μέχρι σήμερα, οι ξένες επενδύσεις σχεδόν κάλυπταν όλο το
έλλειμμα. Τώρα η κυβέρνηση πρέπει να βρει χρηματοδότηση από
αλλού για να καλύψει το κενό και για να διατηρήσει την οικονομική
ανάπτυξη. (Ορισμένοι οικονομολόγοι προτείνουν στην κυβέρνηση
να χρησιμοποιήσει τα συναλλαγματικά αποθεματικά. Τα χρήματα
θα πρέπει να δαπανηθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς των εξαγωγών της Βουλγαρίας.)
Για ορισμένους αναλυτές η κακή απόδοση της Βουλγαρίας σχετικά
με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί ένδειξη της ύφεσης, η
οποία ήδη βρήκε ευνοϊκό έδαφος για ανάπτυξη πάνω στις αδυναμίες της
τοπικής οικονομίας. Πιστεύουν ότι η παγκόσμια κρίση δε θα προκαλέσει
την ύφεση, αλλά μάλλον θα είναι καταλύτης για την εμφάνισή της.
Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος
οφείλεται στο γεγονός ότι η Βουλγαρία εισήγαγε μάλλον χαοτική παρά
συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων και έχει αναβάλει πολλές σημαντικές
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е оказало негативно влияние върху конкурентноспособността на
икономиката и я е направила податлива на инфлационен натиск.
Това се отрази и на обикновените граждани. Забавената
реформа възпрепятства растежа на доходите на домакинствата
и, в резултат, доходът се равнява на една трета от средния за ЕС
и е най-нисък от всички страни в Съюза. Показателен индикатор за ниската покупателна способност е тежестта на хранителните продукти в потребителската кошница на средностатистическия българин. Разходите за храна възлизат на 37-40% от
общите месечни разходи в България срещу 8% средно за ЕС.
Друг показателен факт е, че със спестяванията си българските
граждани могат да преживеят максимум 1,5 месеца.
Ниската покупателна способност на местно ниво се компенсира основно чрез растящи дългове, които според някои
икономисти скоро ще поставят България в позицията на САЩ
и Великобритания, които имат огромни дългове и са изложени
на рисковете на кредитната криза.
На фона на увеличаващата се неефективност на местната
икономика България се нуждае от всеобхватен антикризисен план, който да реши проблема с незавършените местни
реформи и да предотврати опасностите от глобалната рецесия.

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό έπληξε την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας και την έκανε ευάλωτη στις πληθωριστικές πιέσεις.
Αυτό αντανακλά και στους απλούς πολίτες. Η καθυστερημένη
μεταρρύθμιση εμποδίζει την ανάπτυξη των εισοδημάτων των νοικοκυριών και κατά συνέπεια ακόμα είναι ίσα με το ένα τρίτο του
μέσου όρου της ΕΕ και από τα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικός δείκτης της χαμηλής αγοραστικής δύναμης είναι
το βάρος των προϊόντων διατροφής στο καλάθι της Βουλγάρας
νοικοκυράς. Τα τρόφιμα ανέρχονται στο 37%-40% των συνολικών
μηνιαίων δαπανών στη Βουλγαρία, έναντι μέσου όρου 8% στην ΕΕ.
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι με τις αποταμιεύσεις τους οι
πολίτες μπορούν να ζήσουν έως και άλλους 1,5 μήνες.
Η χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών αντισταθμίζεται
κυρίως λόγω της αύξησης των χρεών, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, σύντομα θα βάλει τη Βουλγαρία στην ίδια
θέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, που έχουν μεγάλα
χρέη και επηρεάζονται από τους κινδύνους της πιστωτικής κρίσης.
Με βάση την ολοένα και πιο μεγάλη αναποτελεσματικότητα
της τοπικής οικονομίας, η Βουλγαρία χρειάζεται συνολικό σχέδιο
κατά της κρίσης για να αντιμετωπίσει καταλλήλως τις ελλιπείς εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και τον κίνδυνο της παγκόσμιας ύφεσης.

Мерки на местно ниво

Μέτρα σε τοπικό επίπεδο

Вече са взети някои мерки на местно ниво. Централната
банка позволи на банките да използват процентен пункт от
техните задължителни резерви без наказателна лихва, както и
да поддържат резерви върху 50%, а не както досега върху 100%
от касовата наличност. Счита се, че мярката ще доведе до освобождаване на 400 милиона лева. Освен това, междубанковите
заеми ще получат държавни гаранции, когато съответният
законопроект за това бъде одобрен от парламента.
Правителството също така разработва бързи законодателни мерки с цел повишаване на капитала на Банката за
развитие с 50-100 милиона лева. Управляваният от държавата
заемодател, насочен към МСП, ще използва цялата сума за
финансиране на техните дейности.
Очакванията за спад също подтикнаха правителството да промени своята макроикономическа прогноза за 2009 г. и, съответно,
проектобюджета за 2009 година. Министерството на финансите
очаква икономиката да отбележи ръст по-малък от 6%, а инвестициите да достигнат максимум 20% от БВП. Държавните разходи
ще са в рамките на 40% от БВП. Като мярка за смекчаване на въздействието на финансовата криза върху икономиката, правителството ще похарчи 7% от БВП за публични инвестиции.
Според някои анализатори най-ефективни са не драстичните и еднократни мерки, а по-скоро наборът от по-малки
мерки, които ще подобрят бизнес средата и ще намалят административната тежест в дългосрочен план.
Междувременно, гръцкото правителство също обмисля
тригодишен антикризисен план. Той се базира на четири цели:
укрепване на ликвидността, гарантиране на банковите депозити, промяна на правилото за осчетоводяване на активите
по пазарни стойности и финансово подпомагане на банките.
Гръцкото правителство ще влее 24 милиарда евро в банковата
система. Най-вероятно това ще се извърши чрез закупуване на
дялове от отделни банки. Гърция възнамерява да гарантира и
междубанковите заеми с цел повишаване на ликвидността.
Търсейки спасение, светът се нуждае от оптимистичен лайтмотив. Това може да бъде лайтмотивът от романа на Богомил
Райнов или идеята за настъпваща фундаментална промяна и
нов икономически ред.   

Ορισμένα τοπικά μέτρα έχουν ήδη ληφθεί. Η κεντρική τράπεζα επέτρεψε στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν μια ποσοστιαία
μονάδα των υποχρεωτικών αποθεματικών τους χωρίς ποινή καθώς
και να διατηρήσουν τα αποθεματικά τους στο 50%, και όχι όλα τα
μετρητά που οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους. Πιστεύεται ότι το
μέτρο θα απελευθερώσει 400 εκατ. λέβα. Επιπλέον, τα διατραπεζικά
δάνεια θα λάβουν κυβερνητικές εγγυήσεις όταν το σχετικό νομοσχέδιο εγκριθεί από το κοινοβούλιο.
Η κυβέρνηση επίσης επιταχύνει την ανάπτυξη νομοθετικών
μέτρων για την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας Αναπτύξεως
κατά 50-100 εκατ. λέβα. Ο δανειστής των ΜΜΕ που είναι υπό κρατικό έλεγχο θα χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους.
Οι προσδοκίες για επιβράδυνση επίσης έχουν πείσει την κυβέρνηση να αλλάξει τις μακροοικονομικές της προβλέψεις για το 2009
και αντίστοιχα το σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2009. Το
Υπουργείο Οικονομικών αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί
με ρυθμό κάτω του 6% και οι επενδύσεις θα είναι κατ’ ανώτατο όριο
20% του ΑΕΠ. Οι δημόσιες δαπάνες θα είναι εντός 40% του ΑΕΠ. Ως
μέτρο για την άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, η
κυβέρνηση θα δαπανήσει 7% του ΑΕΠ για δημόσιες επενδύσεις.
Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές τα πιο αποτελεσματικά
μέτρα δεν είναι τα ακραία και τα „εφάπαξ”, αλλά οι δέσμες μικρότερων μέτρων που θα βελτίωναν το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη
μείωση του διοικητικού φόρτου σε μακροπρόθεσμη βάση.
Εν τω μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση επίσης συζητάει ένα τριετές σχέδιο κατά της κρίσης. Είναι βασισμένο σε τέσσερις στόχους:
ενίσχυση της ρευστότητας, εγγυήσεις των τραπεζικών καταθέσεων,
αλλαγή των κανόνων για τη λογιστική παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων σε αξία αγοράς και οικονομική στήριξη για τις
τράπεζες. Η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει 24 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα. Κατά πάσα πιθανότητα η ελληνική κυβέρνηση θα το
κάνει αυτό μέσω της αγοράς μετοχών στις επιμέρους τράπεζες. Η
Ελλάδα επίσης σκοπεύει να δώσει εγγυήσεις για τα διατραπεζικά
δάνεια για την ενίσχυση της ρευστότητας.
Στην αναζήτηση της σωτηρίας ο κόσμος χρειάζεται και ένα αισιόδοξο σύνθημα. Γιατί να μην είναι αυτό του Μπογκομίλ Ράινοφ; Η θεμελιώδης αλλαγή και η νέα οικονομική τάξη είναι προ των πυλών.   
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Финансовата криза оказа ли пряко
въздействие върху вашата дейност?
В какво се изразява то?

А.Х.: Финансовата криза е само малка част от глобалната криза,
която преживяваме в момента. Социалните и икономически
последици от нея ще се повсеместни. Досега тя засегна както цели
държави и бизнес общности, така и обикновените хора.
Предвид този факт, всички ние сме и/или ще бъдем засегнати по
много начини, положителни и отрицателни.
В резултат, дейността ни като банка също ще се промени съобразно
новите пазарни условия. Някои наши клиенти ще са облагодетелствани, особено притежателите на депозити, тъй като сега те се радват на по-висока възвръщаемост. Кредитополучателите, от друга
страна, ще трябва да плащат по-високи вноски по заемите предвид
поскъпването на паричния ресурс в международен мащаб. Банките ще са по-внимателни в отпускането на средства за различните
сектори на икономиката, а изискванията за платежоспособност
ще бъдат преразгледани, както и плановете за разгръщане на дейността и политиката по отношение на човешките ресурси.  

Какви конкретни мерки взе вашата банка за работа
при влошени пазарни условия?

А.П.: Финансовата криза не е имала директно
отражение върху нас, тъй като нашият баланс
остана незасегнат от международната промяна на стойността на активите. Несъмнено,
цената на ресурсите се е повишила и това
ще коригира лихвите по кредитите. Въпреки
това, финансовата криза води към една нова
икономическа среда, която трябва да приемем и да изберем рентабилни бизнес сектори, за да разширим дейността си.

А.Х.: Eurobank EFG Bulgaria (Пощенска банка) е клон на мощна
финансова група. Затова за нас кризата е както източник на предизвикателства, така и на големи възможности. В този период
продължаваме да предлагаме услуги на нашите клиенти с отличното качество, към което те са свикнали. Правим опит да предложим на клиентите си възможностите, които възникват вследствие
на трудната икономическа ситуация като привлекателни лихви
по депозити, възможности във сферата на недвижимите имоти,
инвестиционни продукти и др., които в момента са подходящи за
разработване. Следим отблизо промените в пазарните условия, за
да защитим клиентите си от грешките на ненавременните решения.
Желаем да сме опора за нашите клиенти в тези трудни времена.

Какви конкретни мерки взе вашата
банка за работа при влошени
пазарни условия?

Според вас, какви действия на българското правителство биха подпомогнали бизнеса в период на финансова
нестабилност като този?

А.П.: Нашата банка не може да влияе върху
общите условия на пазара, коитo   водят до
ниска ликвидност и по-висок кредитен риск.
Ние имаме късмета да принадлежим към

А.Х.: Българското правителство, съвместно с Българската народна
банка, работи усърдно, за да посрещне предизвикателствата на
тази криза, като междувременно следи отблизо развитията на
международните пазари и провежда разговори със засегнатите
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една силна финансова група, каквато е Credit
Agricole SА и прилагаме строги  кредитни критерии и управление на риска.

Според вас, какви действия на българското правителство биха подпомогнали бизнеса в период на финансова
нестабилност като този?

А.П.: Те трябва да поддържат висок инвеститорски интерес и политическа стабилност, за
да позволят на преките чуждестранни инвестиции да влязат в страната и да покрият държавния дефицит.  
Банките в България са много различни и ще
бъде трудно да се разработят обективни
мерки като тези, които наблюдаваме в други
европейски страни.   

Επηρεάζει άμεσα η οικονομική κρίση τη
δραστηριότητά σας; Και αν ναι, με ποιον
τρόπο;

Α.Π.: Η οικονομική κρίση δεν είχε άμεση επίδραση σε μας επειδή ο ισολογισμός δεν επηρεάστηκε από την παγκόσμια αλλαγή στην τιμή
των παγίων. Αναμφίβολα, η τιμή των πόρων έχει
αυξηθεί και αυτό θα προσαρμόσει τα επιτόκια
στα δάνεια. Παρ’ όλα αυτά η οικονομική κρίση
οδηγεί προς ένα καινούριο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο πρέπει να δεχτούμε και να επιλέξουμε επικερδείς κλάδους της οικονομίας για να
επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας.

Ποια συγκεκριμένα μέτρα πήρε η τράπεζα
σας για να συνεχίσει τη δουλειά της στις
επιδεινωμένες οικονομικές συνθήκες;

Α.Π.: Η δική μας τράπεζα δεν μπορεί να επηρεάσει τις γενικές συνθήκες της αγοράς που οδηγούν
σε μείωση της ρευστότητας και υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο. Έχουμε την ευκαιρία να ανήκουμε
σε έναν ισχυρό χρηματοοικονομικό όμιλο, όπως
η Credit Agricole SA και εφαρμόζουμε αυστηρά
πιστωτικά κριτήρια και διαχείριση των κινδύνων.

Κατά τη γνώμη σας, ποια μέτρα της βουλγαρικής κυβέρνησης θα βοηθούσαν τις
επιχειρήσεις σε μια εποχή οικονομικής
αστάθειας όπως αυτήν;

Α.Π.: Πρέπει να διατηρήσει το υψηλό ενδιαφέρον
των επενδυτών και πολιτική σταθερότητα, να επιτρέψει στις άμεσες ξένες επενδύσεις να μπαίνουν
στη χώρα για να καλύπτεται το κρατικό έλλειμμα.
Οι βουλγαρικές τράπεζες είναι πολύ διαφορετικές και θα είναι δύσκολο να αναπτύξουν αντικειμενικά μέτρα, όπως αυτά που παρατηρούμε σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.   
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страни. Към момента основна цел е да се укрепи доверието на
обществеността в бъдещето на тази държава, в перспективите пред
икономиката и нейните финансови и корпоративни сектори, а това
изисква работа в екип. Това е случай, в който държавата трябва да
работи в полза на всички нас. Аз имам пълно доверие в тази страна.
В крайна сметка ние всички ще удържим победа, излизайки от кризата по-силни и по-добри отвсякога.  

Επηρεάζει άμεσα η οικονομική κρίση τη δραστηριότητά σας;
Και αν ναι, με ποιον τρόπο;

Α.Χ.: Η οικονομική κρίση είναι μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής κρίσης
που περνάμε τώρα. Οι κοινωνικές και οι οικονομικές επιπτώσεις από αυτήν
θα είναι ευρέως διαδεδομένες. Ως τώρα έχει επηρεάσει τόσο ολόκληρα
κράτη και επιχειρηματικές κοινότητες, όσο και τους απλούς ανθρώπους.
Δεδομένου αυτού του γεγονότος, όλοι εμείς επηρεαζόμαστε ή/και θα
επηρεαστούμε με πολλούς τρόπους -θετικούς και αρνητικούς.
Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητά μας σαν τράπεζα επίσης θα αλλάξει
σύμφωνα με τις νέες συνθήκες της αγοράς. Μερικοί από τους πελάτες
μας θα επωφεληθούν, και ειδικά οι κάτοχοι των καταθέσεων, διότι τώρα
θα απολαμβάνουν υψηλότερη απόδοση. Οι δανειολήπτες, από την άλλη,
θα πρέπει να πληρώνουν υψηλότερες εισφορές στα δάνεια εν όψει της
αύξησης των διαθεσίμων πόρων παγκοσμίως. Οι τράπεζες θα είναι πιο
προσεκτικές στη χρηματοδότηση για διάφορους τομείς της οικονομίας
ενώ οι απαιτήσεις φερεγγυότητας θα επανεξεταστούν όπως επίσης και
τα σχέδια για επέκταση της δραστηριότητας και της πολιτικής όσον
αφορά το ανθρώπινο δυναμικό.  

Ποια συγκεκριμένα μέτρα πήρε η τράπεζα σας για να συνεχίσει
τη δουλειά της στις επιδεινωμένες οικονομικές συνθήκες;

Α.Χ.: Η Eurobank EFG Bulgaria (Postbank) είναι υποκατάστημα ενός ισχυρού χρηματοπιστωτικού ομίλου. Και γι’ αυτό για μας η κρίση είναι σαν πηγή
προκλήσεων αλλά και μεγάλων ευκαιριών. Κατά την περίοδο αυτή συνεχίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας με την εξαιρετική
ποιότητα στην οποία είναι συνηθισμένοι. Προσπαθούμε να προσφέρουμε
στους πελάτες μας τις ευκαιρίες που θα προκύψουν λόγω της δυσχερούς
οικονομικής κατάστασης όπως ελκυστικά επιτόκια των καταθέσεων,
ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων, των επενδυτικών προϊόντων και
πολλά άλλα που σήμερα είναι κατάλληλα για ανάπτυξη. Παρακολουθούμε
στενά τις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, για να προστατέψουμε τους
πελάτες από λάθος αποφάσεις σε λάθος στιγμές. Θέλουμε να παρέχουμε
στήριξη στους πελάτες μας σ’ αυτούς δύσκολους καιρούς.  

Κατά τη γνώμη σας, ποια μέτρα της βουλγαρικής κυβέρνησης θα βοηθούσαν τις επιχειρήσεις σε μια εποχή οικονομικής
αστάθειας όπως αυτήν;

Α.Χ.: Η βουλγαρική κυβέρνηση μαζί με την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας εργάζεται σκληρά για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτής της
κρίσης, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς
αγορές. Προς το παρόν, βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο μέλλον αυτής της χώρας, στις προοπτικές της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών της τομείς,
και αυτό απαιτεί ομαδική εργασία. Πρόκειται για περίπτωση στην οποία
το κράτος πρέπει να λειτουργεί προς όφελος όλων μας. Εγώ έχω πλήρη
εμπιστοσύνη σ’ αυτή τη χώρα. Τελικά όλοι θα είμαστε νικητές καθώς θα
βγούμε από την κρίση πιο δυνατοί και καλύτεροι από ποτέ.   
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Класически
дестинации
Светлана Гинева

Г

рад Лариса е толкова жизненоважен за туризма в
страната си, колкото пъпната връв е източник на
живот за човешкото тяло. Разположен в сърцето
на Гърция, той е свързан с други  значими дестинации чрез пътища, които подобно на слънчевите
лъчи поемат във всички посоки. Освен главната кръстопътна роля, Лариса е и важен административен център.
Градът е столицата на област Тесалия. Затова с фактори като
местоположение и значимост едва ли за някого е изненада,
че в него е построен Larissa Imperial Hotel, един от 13-те
хотела на веригата Greek Classical Hotels, осеяли територията на Гърция и предоставящи лукс, пищност и комфорт.
Градени с мисълта да са убежище от рутинното ежедневие, всички хотели  носят петзвездната хубост и хармония,
които веднъж   попадналият в техните изкушения иска да
види отново и отново.
Собственикът на веригата The Classical Hotels, N. Daskal
antonakis Group, се придържа към една опростена концепция: всеки хотел да предлага комбинация от уникален
дизайн и архитектура. Поели от духа на града, в който се
намират, хотелите може и да се различават по стил. Но неизменна обща характеристика е високото качество на предлаганите услуги.
Без значение е по каква причина посетителите отсядат в някой хотел от веригата – бизнес, отпуск или меден
месец. Персоналът на хотела и  винаги качествените услуги
неизменно ще ги дарят с усещането за наслада, вдъхновение и страст.
Джордж Маргаритис, генералният мениджър на
Sheraton Sofia Hotel Balkan, един от хотелите от веригата
The Classical Hotels,  казва: „Опитваме се във всичко, което
правим, да влагаме личен подход. Нашите гости трябва да
усетят човешката ни страна”.
На въпроса каква е тайната на успеха на веригата, Маргаритис уверено отговаря, че всеки успешен бизнес е съвкупност от хора, които работят с удоволствие; хора, които
са мотивирани да творят красота и да спомагат за разрастването на компанията.
Сградата на Larissa Imperial Hotel, която се извисява над
лазурни плувни басейни и меки тревни килими, очарова
със своята семплост. Но интериорът, подобно на всеки друг
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Κλασικοί
ελληνικοί
προορισμοί
ΣβετλΑνα ΓκΙνεβα

Για τον τουρισμό στην Ελλάδα η πόλη Λάρισα είναι το ίδιο
σημαντική όσο ο ομφάλιος λώρος του ανθρώπινου σώματος
ως πηγή ζωής. Βρίσκεται στην καρδιά της χώρας και συνδέεται με άλλους όχι λιγότερο σημαντικούς προορισμούς μέσω
δρόμων οι οποίοι, παρόμοια με τις ηλιαχτίδες διανέμονται
σε όλες τις κατευθύνσεις. Εκτός από τον σημαντικό της ρόλο
ως σταυροδρόμι, η Λάρισα είναι ένα σημαντικό διοικητικό
κέντρο. Η πόλη είναι η πρωτεύουσα της περιοχής Θεσσαλίας.
Έτσι, με παράγοντες όπως τοποθεσία και σημασία σχεδόν
κανένας δεν εκπλήσσεται από το γεγονός ότι εκεί βρίσκεται το
Larissa Imperial Hotel, ένα από τα 13 ξενοδοχεία της αλυσίδας
Greek Classical Hotels, τα οποία είναι σκορπισμένα σε όλη την
Ελλάδος και προσφέρουν πολυτέλεια, μεγαλείο και άνεση.
Χτισμένα με τη σκέψη να είναι καταφύγιο από τη ρουτίνα,
όλα τα ξενοδοχεία έχουν ομορφιά πέντε αστέρων και αρμονία, τις οποίες ο καθένας που ήδη έχει δοκιμάσει τον πειρασμό
θέλει να δει ξανά και ξανά.
Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας The Classical Hotels, η N.
Daskalantonakis Group, εμμένει σε μια απλή ιδέα: κάθε ξενοδοχείο να προσφέρει συνδυασμό μοναδικού σχεδιασμού και
αρχιτεκτονικής. Απορροφώντας από το πνεύμα της πόλης
όπου είναι χτισμένα, τα ξενοδοχεία μπορεί να διαφέρουν στο
στιλ τους. Όμως, ένα σταθερό κοινό χαρακτηριστικό είναι η
υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται.
Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες επιχειρηματίες σε διακοπές ή μήνα του μέλιτος- να μείνουν σε
ένα ξενοδοχείο της αλυσίδας. Το προσωπικό του ξενοδοχείου
και η αμετάβλητη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται
θα τους χαρίσουν ένα αίσθημα χαράς, έμπνευσης και πάθους.
„Προσπαθούμε σε όλα που κάνουμε να χρησιμοποιούμε
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Снимка: Classical Hotels

гръцки
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хотел от веригата, е изпълнен от мрамор, разкошни полилеи, завеси от тежко падаща драперия и богата на орнаменти мебелировка, и приканва гостите към вълнуващо
пътуване.
„Незабравим престой,” Маргаритис цитира възклицанията на мнозина гости. Според него, това е най-хубавият комплимент за един хотелиер. Генералният мениджър споделя,
че през дългите години работа в седем различни хотела на
компанията, най-голямо професионално удовлетворение
носи усещането за добре свършена работа, защото гостите
са оценили усилията. „Постепенно опознаваш редовните
клиенти”, казва Маргаритис. „Имам клиенти, които винаги се
обаждат и търсят среща, без значение къде съм. За мен това
е човешката връзка, която в моя бизнес е толкова важна.”

προσωπική προσέγγιση”, λέει ο Γενικός Διευθυντής του
Sheraton Sofia Hotel Balkan ο Γιώργος Μαργαρίτης. „Οι πελάτες μας πρέπει να νιώθουν την ανθρώπινη πλευρά μας.”
Ερωτηθείς ποιο είναι το μυστικό για την επιτυχία της
αλυσίδας, ο κ. Μαργαρίτης με πεποίθηση απαντάει ότι κάθε
επιτυχημένη επιχείρηση είναι ένας συνδυασμός ανθρώπων
που εργάζονται με ευχαρίστηση, ανθρώπων που επιθυμούν
να δημιουργούν ομορφιά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της εταιρείας.
Το κτήριο του Larissa Imperial Hotel, το οποίο υψώνεται πάνω από γαλανές πισίνες και μαλακά χαλιά από χόρτο,
γοητεύει με την απλότητά του. Το εσωτερικό του όμως, όπως
και κάθε άλλο ξενοδοχείο της αλυσίδας, είναι σχεδιασμένο
σε μάρμαρο, καθώς οι εντυπωσιακοί πολυέλαιοι, οι βαριές
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Всички 13 хотела са в градове, които най-добре разкриват културното и историческо богатство на Гърция.
Лариса е модерен град, чиито основи лежат върху хилядолетна история. Множеството пешеходни зони приканват посетителите да се разходят из места, които незнайно
защо изглеждат познати. Прекосяващата града река
Пиниос внася усещането за спокойствие. Крайградските
райони дават възможност за развлечения на открито по
всяко време на годината. Сред богатия избор на развлечения са планинското колоездене в местности с гледка към
връх Олимп, конна езда, рафтинг, планински туризъм и
скално катерене. Не е за пропускане конната статуя пред
великолепната църква „Свети Ахил”. Конят става емблема
на Лариса още в древността, когато градът се е прославил
с расовите си коне.
„Няма нищо символично във факта, че местата, на
които са построени хотелите от веригата Classical Hotels,
са разположени под формата на кръст”, казва Маргаритис. „По-скоро те свързват северната и южната част на
страната и Йонийско с Егейско море.”
Напускайки Лариса, туристът е изправен пред труден
избор. Единият път води право до столицата на северна
Гърция – Солун. Aрхитектурата на града, cъздаден през
315 година преди Христа, е амалгама от византийски, отомански и еврейски влияния. Но както във всеки гръцки
град, Античността напомня за себе си с редица паметници на културата. Там се извисява сградата на Makedonia
Palace, която отдалеч изглежда като правоъгълен пчелен
кошер. Този хотел от веригата е построен през 1995 година
и оттогава си спечелва славата на „градска забележителност и единствения хотел на брега на морето.” Дизайнът е
модернистичен. Мебелите са с футуристични форми, но и
с елементи, познати от Античността.
На изхода от Солун пътят се извива на изток и води до
друга дестинация на Classical Hotels – град Александруполис. Това е много важен град, тъй като привлича доста
туристи, признава Маргаритис. Разположен е близо до
границите с България и Турция. В покрайнините на града
с гледка към Егейско море е построен Egnatia Grand Hotel.
Маргаритис казва, че зимата той функционира като бизнес хотел и е предпочитано място за национални и международни конференции и срещи. Интериорът е изпълнен в земни цветове, които излъчват топлина в студените
зимни дни.
Връщайки се стъпка назад и продължавайки на юг,
след 760 км посетителят ще стигне до столицата Атина.
Това е град, който не може да се опише с няколко думи.
Трудно е и накратко да се разкаже за петте хотела на
Classical Hotels в него. Всеки хотел е с различен стил,
като предпочитанията на автора на тази статия са към
BabyGrand Hotel – артистичен, цветен и ултрамодерен, в
който купонът никога не свършва.
Вътрешният дизайн на 2FashionHouseHotel или „хотелът за истинските любители на модата” наподобява
космически кораб. Ненатрапчивата неонова светлина,
геометрични форми и семплост подчертават цялостния
облик на хотела. Другите хотели в Атина са претенциозният King George Palace, комфортният Athens Imperial и,
разбира се, Acropol.   
За повече информация, посетете: www.classicalhotels.com
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Baby Grand Hotel и
2FashionHouseHotel
Baby Grand Hotel και
2FashionHouseHotel
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κουρτίνες και τα πλούσια σε διακόσμηση έπιπλα καλούν τους
επισκέπτες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι.
„Αξέχαστη διαμονή”, ο κ. Μαργαρίτης δίνει ένα παράδειγμα για το πώς εκφράζουν την ικανοποίησή τους πολλοί επισκέπτες. Σύμφωνα με αυτόν, αυτό είναι το καλύτερο
κομπλιμέντο για έναν ξενοδόχο. Ο γενικός διευθυντής λέει
ότι για όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς σε επτά διαφορετικά
ξενοδοχεία της εταιρείας, τη μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση φέρνει η αίσθηση ότι έχεις κάνει καλά τη δουλειά
σου επειδή οι πελάτες έχουν εκτιμήσει τις προσπάθειές σου.
„Σταδιακά γνωρίζεις τους τακτικούς πελάτες”, λέει ο κ. Μαργαρίτης. „Έχω πελάτες που πάντα τηλεφωνούν και επιμένουν
για συνάντηση μαζί μου όπου και αν είμαι. Για μένα αυτή είναι
η ανθρώπινη σχέση που στη δουλειά μου είναι τόσο σημαντική.”
Όλα τα 13 ξενοδοχεία είναι σε πόλεις που κάλλιστα αποκαλύπτουν την πολιτιστική και την ιστορική κληρονομιά της
Ελλάδας. Η Λάρισα είναι μια σύγχρονη πόλη με χιλιετή ιστορία. Οι πολλοί πεζόδρομοι καλούν τους επισκέπτες να κάνουν
μια βόλτα σε τόπους που περίεργα πώς άλλα φαίνονται γνωστοί. Το ποτάμι Πηνειός που διασχίζει την πόλη δημιουργεί
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αίσθηση χαλάρωσης. Οι προαστιακές περιοχές παρέχουν τη
δυνατότητα για διασκέδαση σε εξωτερικούς χώρους οποιαδήποτε στιγμή του έτους. Στην πλούσια ποικιλία επιλογών
διασκέδασης περιλαμβάνονται ορεινή ποδηλασία σε περιοχές με θέα στην κορυφή του Όλυμπου, ιππασία, rafting,
ορεινός τουρισμός και αναρρίχηση. Υποχρεωτικό από τα
αξιοθέατα είναι το άγαλμα αλόγου μπροστά στην υπέροχη
εκκλησία „Αγιος Αχιλλέας”. Το άλογο γίνεται το έμβλημα της
Λάρισας ακόμα στην αρχαιότητα όταν η πόλη φημιζόταν για
τα άλογα ράτσας της.
Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα συμβολικό στο γεγονός ότι
η τοποθεσία των ξενοδοχείων της αλυσίδας Classical Hotels
είναι στη μορφή σταυρού, λέει ο κ. Μαργαρίτης. Πιο πολύ
συνδέουν τον βορρά και τον νότο της χώρας και το Ιόνιο με
το Αιγαίο.
Αφήνοντας τη Λάρισα, ο τουρίστας αντιμετωπίζει μια
δύσκολη επιλογή. Ο ένας δρόμος οδηγεί κατευθείαν προς
τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της βόρειας Ελλάδας.
Εκεί υψώνεται το κτίριο του Makedonia Palace, το οποίο από
μακριά μοιάζει με ορθογώνια κυψέλη. Αυτό το ξενοδοχείο
της αλυσίδας χτίστηκε το 1995 και από τότε έγινε γνωστό ως
„ορόσημο της πόλης και το μοναδικό ξενοδοχείο στην όχθη
της θάλασσας”. Ο σχεδιασμός είναι μοντερνιστικός. Τα έπιπλα
έχουν φουτουριστικές μορφές, αλλά και στοιχεία γνωστά από
την αρχαιότητα. Η αρχιτεκτονική της πόλης που δημιουργήθηκε το 315 προ Xριστού, είναι αμάλγαμα βυζαντινών, οθωμανικών και εβραϊκών επιρροών. Και όπως σε κάθε ελληνική
πόλη, η Αρχαιότητα μας θυμίζει για την ύπαρξή της με μια
σειρά από μνημεία.
Στην έξοδο της Θεσσαλονίκης ο δρόμος στρίβει ανατολικά και οδηγεί σε άλλο προορισμό της Classical − την πόλη
της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
πόλη, δεδομένου του ότι προσελκύει πολλούς τουρίστες,
παραδέχεται ο κ. Μαργαρίτης. Η πόλη βρίσκεται κοντά στα
σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Το Egnatia Grand
Hotel χτίστηκε στα προάστια της πόλης με θέα το Αιγαίο. Ο
κ. Μαργαρίτης λέει ότι το χειμώνα λειτουργεί ως „business”
ξενοδοχείο και είναι ένας προτιμώμενος τόπος για εθνικά
και διεθνή συνέδρια και συναντήσεις. Το εσωτερικό είναι σε
γήινα χρώματα που εκπέμπουν ζεστασιά στις κρύες ημέρες
του χειμώνα.
Επιστρέφοντας ένα βήμα πίσω και συνεχίζοντας 760 χιλιόμετρα στα νότια, ο επισκέπτης θα φτάσει στην πρωτεύουσα
Αθήνα. Πρόκειται για μια πόλη που δεν μπορεί να περιγραφεί
με λίγες λέξεις. Είναι δύσκολο να πούμε εν συντομία για τα
πέντε ξενοδοχεία της Classical Hotels στην πόλη. Κάθε ένα
από αυτά έχει διαφορετικό στιλ, καθώς οι προτιμήσεις του
συγγραφέα του παρόντος άρθρου είναι προς το BabyGrand
Hotel − καλαίσθητο, έγχρωμο και πάρα πολύ σύγχρονο ξενοδοχείο στο οποίο το πάρτι δεν τελειώνει ποτέ.
Ο εσωτερικός σχεδιασμός του 2FashionHouseHotel, ή „το
ξενοδοχείο για τους πραγματικούς λάτρεις της μόδας”, θυμίζει διαστημόπλοιο. Μαλακά φώτα νέον, γεωμετρικές μορφές
και απλότητα συμπληρώνουν τη συνολική εικόνα του ξενοδοχείου. Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία στην Αθήνα είναι το εντυπωσιακό King George Palace, το βολικό Athens Imperial, και,
φυσικά, το Acropol.   
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.classicalhotels.com
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„Ехотелс” –

една хотелска верига,
в която можеш да
намериш всичко
Хотел “Снежанка”,
хотел “Дива”

Елица Савова

П

рез последните години България преживя
истински бум в туристическия бизнес, като найвидимото му проявление е в стремителното
строителство на хотели, най-вече в отдавна
разработени дестинации. Хотелите все още
никнат като гъби в безвъзвратно презастроените курорти.
Повечето от тях обаче са самостоятелни проекти на
по-големи или по-малки инвеститори и са предимно
сезонни. Затова „верига” не е често срещан термин в този
бизнес и, ако има такава, тя не обединява повече от дватри обекта.
„Ехотелс” спада към категорията на първопроходците
на този модел. Към февруари 2008 година компанията
управлява четири три- и четиризвездни хотела. Няколко
месеца по-късно добавя пети, а до края на 2008 година
броят им се очаква да набъбне до шест. Ентусиазмът на
„Ехотелс”, който проличава в шеметната скорост на разрастване, едва ли ще секне скоро, защото амбицията на
собствениците е  веригата да се впише трайно в списъка
на разпознаваемите хотелиерски марки. А разпознаваемост често се постига с осезаемо присъствие на много и
различни места.
Именно това прави „Ехотелс” различни. Веригата разполага с хотели в дестинации, които развиват разнороден по естество туризъм. Два от обектите, „Снежанка” и
„Родопски дом”, се намират в планински курорти. Веригата има хотел в Слънчев бряг, а управителите й, Амбасадор Тур, искат да поемат и новопостроения „Андромеда”
в същия комплекс. Другите два обекта на „Ехотелс” са в
балнеоложки центрове.
Логично, най-големите хотели на веригата са тези в
курортите Слънчев бряг и Пампорово.
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Ehotels − μια αλυσίδα
στην οποία μπορείτε
να βρείτε τα πάντα
ΕλΙτσα ΣΑβοβα

Η Βουλγαρία έζησε μια πραγματική τουριστική ανάπτυξη
τα τελευταία χρόνια της οποίας η πιο απτή εκδήλωση είναι
η εντατική κατασκευή ξενοδοχείων, κυρίως στους ήδη ανεπτυγμένους προορισμούς. Τα ξενοδοχεία ακόμα φυτρώνουν
σαν μανιτάρια στα ανεπανόρθωτα καλυμμένα με ξενοδοχεία
θέρετρα.
Τα περισσότερα από αυτά, ωστόσο, είναι ανεξάρτητα
έργα μεγαλύτερων ή μικρότερων επενδυτών και είναι κυρίως
εποχικά. Γι’ αυτό και ο όρος „αλυσίδα” δεν ακούγεται συχνά
στον τομέα, και εάν υπάρχει, δεν αφορά πάνω από δύο ή τρία
ξενοδοχεία.
Η Ehotels ανήκει στην κατηγορία των πρωτοπόρων αυτού
του μοντέλου. Τον Φεβρουάριο του 2008, η εταιρεία διαχειριζόταν τέσσερα ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων.
Λίγους μήνες αργότερα πρόσθεσε το πέμπτο και μέχρι το
τέλος του 2008 ο αριθμός τους αναμένεται να ανέλθει σε έξι.
Ο ενθουσιασμός της Ehotels που φαίνεται στους ραγδαίους
ρυθμούς ανάπτυξης μάλλον δε θα εξαφανιστεί σύντομα γιατί
η φιλοδοξία αυτής της αλυσίδας είναι να ενταχτεί μόνιμα στη
λίστα των ξενοδοχείων με αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα.
Και η αναγνώριση συχνά επιτυγχάνεται με ανάγλυφη παρουσία σε πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς.
Ακριβώς αυτό κάνει την Ehotels διαφορετική. Η αλυσίδα
έχει ξενοδοχεία σε προορισμούς όπου αναπτύσσεται τουρισμός ετερογενούς χαρακτήρα. Δυο από τα ξενοδοχεία –
Snezhanka και Rhodopi Home – βρίσκονται σε ορεινά θέρετρα. Η αλυσίδα έχει ξενοδοχείο στο Sunny Beach και οι διευθυντές της – η Ambassador Tour – επιθυμούν να αναλάβουν και
το νεόκτιστο Ανδρομέδα στο ίδιο συγκρότημα. Τα άλλα δύο
ξενοδοχεία της Ehotels είναι σε υδροθεραπευτικά κέντρα.
Λογικά, τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της αλυσίδας είναι
αυτά στα θέρετρα Sunny Beach και Pamporovo.
Το ξενοδοχείο τριών αστέρων Perla στο Sunny Beach
διαθέτει 80 δίκλινα δωμάτια και 42 σουίτες. Βρίσκεται στο
βόρειο μέρος του θερέτρου όπου οι τελευταίες πλαγιές του
βουνού Στάρα πλανινά συγχωνεύονται με τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Έτσι οι πελάτες δεν χρειάζεται να επιλέξουν
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Тризвездният „Перла” в Слънчев бряг разполага с 80
двойни стаи и 42 апартамента. Намира се в северната част
на курорта, където последните склонове на Стара планина се сливат с черноморското крайбрежие. Така клиентите няма нужда да избират дали да почиват на планина
или на море, защото могат да имат и двете.
Все пак „Перла” си остава хотел предимно за морски
туризъм и за да угодят и на любителите на планината, а и
да се възползват от възможностите на зимния туризъм,
„Ехотелс” залагат и на два от планинските курорти.
„Снежанка” е първият хотел за международен туризъм
в Пампорово и се намира в самото сърце на ски-курорта.
Сградата бе изцяло обновена в края на 2006 година и в
момента разполага с 67 двойни стаи и 86 апартамента.
За по-голям уют и романтика, особено в зимните нощи,
някои от апартаментите имат камина.
Една от атракциите на „Снежанка”, която радва чужденците и топли душата на българите, е механата с автентичен родопски интериор и оригинални местни специалитети. За разлика от повечето хотели в комплекса,
„Снежанка” има и паркинг.
След дългите заседания или пък изнурителен ден на скипистата гостите могат да разпуснат с фитнес, в басейн, сауна,
джакузи, хидроджет или да променят тена си в солариум.
Само на 10 км от Пампорово се намира градът, разположен на най-висока надморска височина в страната – Чепеларе, където пък откриваме третия хотел от веригата –
„Родопски дом”. Това е първият четиризвезден хотел в
планинското градче и е открит през пролетта на 2006
година. Разполага с 29 двойни стаи и 22 апартамента и
работи целогодишно.
През зимата хотелът е идеална отправна точка към
пистите в Пампорово или в ски-център „Мечи Чал”, който
се намира само на километър от града. А през лятото –
за планински разходки. Мястото е често посещавано от
спортисти, защото предоставя възможност за подготвителни лагери и разполага с футболно игрище.
„Снежанка” и „Родопски дом” се намират в най-живописната част на Родопите и престоят в тях може да бъде
съчетан с разходка до някои от най-красивите природни
забележителности в страната, като местностите Рожен,
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Хотел “Перла”, вляво, и хотел “Снежанка”

εάν θα κάνουν διακοπές στο βουνό ή τη θάλασσα, γιατί μπορεί να έχουν και τα δύο.
Ωστόσο το Perla παραμένει ένας προορισμός για κυρίως
θαλάσσιο τουρισμό και για να ευχαριστήσει και τους λάτρεις
των βουνών και επίσης για να επωφεληθεί από τις δυνατότητες του χειμερινού τουρισμού, η Ehotels βασίζεται και σε
ξενοδοχεία σε ορεινά θέρετρα – δύο ολόκληρα.
Το Snezhanka είναι το πρώτο ξενοδοχείο για διεθνή
τουρισμό στο Pamporovo και βρίσκεται στην καρδιά του
χιονοδρομικού κέντρου. Το κτίριο ανακαινίστηκε πλήρως
στο τέλος του 2006 και σήμερα διαθέτει 67 δίκλινα δωμάτια
και 86 σουίτες. Για περισσότερη άνεση και ρομαντική ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα τα βράδια το χειμώνα, ορισμένες από τις
σουίτες έχουν τζάκια.
Ένα από τα αξιοθέατα του Snezhanka που διασκεδάζει
τους ξένους τουρίστες και ζεσταίνει την ψυχή των Βουλγάρων είναι η ταβέρνα με το αυθεντικό για τη Ροδόπη εσωτερικό και πρωτότυπες τοπικές σπεσιαλιτέ. Σε αντίθεση με τα
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Τα ξενοδοχεία “Perla” (αριστερά) και “Snezhanka”

Кръстова гора, Хайдушки поляни, Чудните мостове и с.
Широка лъка. Около Чепеларе пък са разкрити три средновековни некропола и средновековно селище.
Една от надеждите на България за развитие на туризма
е балнеологията, затова „Ехотелс” предвидливо са стъпили
и на този пазар. Любителите на спа процедурите могат да
се поглезят с калолечение, климатотерапия, балнеолечение, масажи, релаксиращи процедури и два минерални
басейна с температура на водата 34°С, които се предлагат
в тризвездния хотел от веригата „Дива” в с. Чифлик в Троянския Балкан. Той също работи целогодишно и има 38
двойни стаи и 7 апартамента. Разположението на „Дива” е
идеално за велоекскурзии из красивата планинска местност, а велосипеди могат да бъдат наети от хотела.
Географската разходка из веригата завършва в гр.
Павел баня, казанлъшката Розова долина, където се
намира новооткритият балнеохотел „Княз Павел”. Той разполага с 70 двойни стаи и 10 апартамента. Намира се в
район, богат на минерални извори, като температурата
на водата в някои от тях достига до 63°С. Градът е известен
балнеоложки център, който влияе добре на възпаления,
хроничен ревматизъм, артрит, заболявания на гръбнака
и периферната нервна система, дископатии, болести на
централната нервна система и други. Самият хотел има
басейн с минерална вода. Да не забравяме, че наблизо са
и част от най-интересните тракийски находки като Казанлъшката гробница.
Освен на морския, ски и спа туризъм, „Ехотелс” залагат
и на конгресния туризъм. Всеки  хотел от веригата разполага с конферентна зала с от 20 до 160 места и необходимото техническо оборудване.
Палитрата от хотели на „Ехотелс” вероятно ще става все побогата. Още повече, че разрастването ще протича наред с нов
тип дейност – управление на хотели чужда собственост.   

ДЕСТИНАЦИИ

περισσότερα ξενοδοχεία του συγκροτήματος, το Snezhanka
έχει και πάρκινγκ.
Μετά από μακρές συνεδριάσεις ή κουραστική ημέρα
στις χιονοδρομικές πίστες, οι φιλοξενούμενοι μπορούν να
χαλαρώσουν με fitness, πισίνα, σάουνα, τζακούζι, hydrojet
ή σολάριουμ.
Μόνο σε 10 χιλιόμετρα από το Pamporovo βρίσκεται η
πόλη με το μεγαλύτερο υψόμετρο στη χώρα – Chepelare –
όπου και βρίσκουμε το τρίτο ξενοδοχείο της αλυσίδας, το
Rhodopi Home. Αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο τεσσάρων
αστέρων στην ορεινή πόλη και εγκαινιάστηκε την άνοιξη
του 2006. Διαθέτει 29 δίκλινα δωμάτια και 22 σουίτες και λειτουργεί όλο τον χρόνο.
Κατά τη χειμερινή περίοδο είναι ιδανικό σημείο εκκίνησης για τις πίστες στο Pamporovo ή το χιονοδρομικό κέντρο
Mechi chal, το οποίο βρίσκεται μόλις ένα χιλιόμετρο από την
πόλη. Και το καλοκαίρι για πεζοπορία στο βουνό. Ο τόπος
συχνά επισκέπτεται από αθλητές, γιατί παρέχει δυνατότητα για αθλητικές κατασκηνώσεις και έχει ποδοσφαιρικό
γήπεδο.
Το Snezhanka και το Rhodopi Home βρίσκονται στο πιο
γραφικό μέρος της Ροδόπης και η διαμονή σε αυτά μπορεί
να συνδυαστεί με μια βόλτα σε κάποιες από τις ομορφότερες φυσικές τοποθεσίες της χώρας όπως οι περιοχές Rozhen,
Krastova gora, Haydushki polyani, Chudnite mostove και το
χωριό Shiroka laka. Γύρω από το Chepelare έχουν ανακαλυφθεί τρεις μεσαιωνικές νεκροπόλεις και ένας μεσαιωνικός
οικισμός.
Μία από τις ελπίδες της Βουλγαρίας για την ανάπτυξη
του τουρισμού είναι η υδροθεραπευτική και γι’αυτό η
Ehotels προνοητικά έχει πατήσει πόδι και σ’ αυτή την αγορά.
Οι λάτρεις των spa μπορούν να απολαύσουν θεραπεία με
θεραπευτική λάσπη, spa, μασάζ, wellness και δύο πισίνες με
μεταλλικό νερό θερμοκρασίας 34°C στο ξενοδοχείο τριών
αστέρων της αλυσίδας: Diva στο χωριό Chiflik στην περιοχή
του Τρογιάν. Επίσης λειτουργεί όλο το χρόνο και διαθέτει 38
δίκλινα δωμάτια και 7 σουίτες. Η θέση του Diva είναι τέλεια
για εκδρομές με ποδήλατα στην πανέμορφη ορεινή περιοχή
καθώς θα μπορούσε να βρει κανείς ενοικιαζόμενα ποδήλατα
στο ξενοδοχείο.
Η γεωγραφική βόλτα στην αλυσίδα τελειώνει στο Pavel
Banya – στην περίφημη Κοιλάδα των ρόδων της πόλης Καζανλάκ όπου βρίσκεται το καινούριο ξενοδοχείο spa Knyaz Pavel.
Έχει 70 δίκλινα δωμάτια και 10 σουίτες. Βρίσκεται σε μια περιοχή
πλούσια σε ιαματικές πηγές, καθώς η θερμοκρασία του νερού
σε ορισμένες από αυτές φθάνει έως 63°C. Η πόλη είναι γνωστό
υδροθεραπευτικό κέντρο όπου θεραπεύονται με επιτυχία
φλεγμονές, χρόνιος ρευματισμός, αρθρίτιδα, δισκοπάθειες και
ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος κλπ. Το ξενοδοχείο επίσης διαθέτει πισίνα με μεταλλικό νερό. Μην ξεχνάμε ότι
κοντά βρίσκονται και μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα θρακικά
ευρήματα όπως ο Θρακικός τάφος του Καζανλάκ.
Εκτός από θαλάσσιο τουρισμό, σκι και spa, η Ehotels
ασχολείται και με συνεδριακό τουρισμό. Κάθε ένα από τα
ξενοδοχεία της αλυσίδας διαθέτει μια αίθουσα συνεδρίων με
20 έως 160 θέσεις και τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.
Το φάσμα ξενοδοχείων της Ehotels κατά πάσα πιθανότητα θα γίνεται ακόμα πιο ευρύ. Επιπλέον, η επέκταση θα
εξελίσσεται παράλληλα με ένα νέο είδος δραστηριότητας –
διαχείριση ξενοδοχείων τρίτων.  
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Снимка: Shutterstock
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Шест дни,
шест стека

Остър нож и средно изпечен къс телешко в чинията. Какво
друго му трябва на човек? Да знае къде се предлагат найдобрите стекове в София
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Клайв Левиев-Сойър произхожда от хищната, изхранваща се предимно със стекове, димяща и цвърчаща
от барбекюта Южна Африка. Житейският му път е
преминал и през Съединените щати и Австралия −
още две места, където телешкото е считано за отделен вид храна. Само тези факти са достатъчни, за да
бъде класиран като специалист по стековете. Към тях
обаче се добавя миналото му („Клайв яде само стекове!”) и настоящето – редовен посетител на поредица
от добрите ресторанти на София, така че той е сред
авторитетите в преценката си къде са най-добрите
телешки стекове в столицата.
Встрани от това обсебващо амплоа, Клайв ЛевиевСойър е прекарал над четвърт век като журналист,
предимно политически. Работата го е отвела до много
точки на света и му е дала шанс да наблюдава сътворението на историята, а също и поредица национални
практики за приготвянето на втората най-популярна
храна след шоколада: телешките стекове. Женен
за българка и установил се в страната през месец
декември 2001 година, той е редакционен директор
на Sofia Echo Media Ltd и главен редактор на The Sofia
Echo. От време на време обаче му се налага да върши
и истинска работа, като пише статии, включително
дълги ревюта на български ресторанти. Отхвърлящ
мисълта за всякаква диета или гимнастика, Клайв
Левиев-Сойър обикновено успява да се предпази от
затлъстяване, като пуши по много от фините български цигари. Този път обаче неговият работохолизъм
доведе до леко преместване на стрелката на кантара
вдясно, твърди самият той.

„К

лайв яде само стекове!” Това беше казано за
мен преди много години. Ще ми се да беше
истина.
Тъжната реалност е, че седем години
в България се оказаха недостатъчни, за
да посетя абсолютно всички ресторанти, които сервират
телешки стекове. Все пак правя, каквото мога. Ял съм в
много от тях.
Сравненията винаги са нечестни и ненаучни, така че
нека направим няколко. Българските ми семейство, приятели и колеги ме убеждават, че традиции да се приготвят
стекове не съществуват в България така, както на Запад. Има
съществени разлики и една от тях е, че тук в много малко
ресторанти те питат как да ти приготвят стека. Освен това,
подобно на практиката в други балкански страни, „стекът”
често е от свинско месо.
После следва теорията, че България отглежда добитъка
само заради млечните продукти и тукашните породи не са
подходящи за класическия (западен) стек. И накрая, българските кулинарни традиции просто не са като тези в останалата част от света. Те предлагат собствени вкусни храни
и заимстванията от чуждите кухни са ненужни. Това намалява търсенето на стекове, още повече че българите освен
всичко останало рядко могат да си позволят да си поръчат
основно ястие за 25 лева и нагоре, каквито са цените на
един стек в ресторант.
С всички тези аргументи наум, реших да предприема анонимни посещения на шест заведения, за да се уверя, че там

ЛАЙФСТАЙЛ

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание “Бакхус”.
Το άρθρο δημοσιεύεται με την ευγενική άδεια του περιοδικού “Bacchus”.

Εξι ημέρες,
έξι μπριζόλες
Κοφτερό μαχαίρι και μέτρια
ψημένο κομμάτι μοσχαρίσιο
κρέας στο πιάτο. Τι άλλο
χρειάζεται κανείς; Να ξέρει
πού να βρει τις καλύτερες
μπριζόλες στη Σόφια
Ο Clive Leviev-Sawyer κατάγεται από τη σαρκοβόρα
Νότια Αφρική όπου είναι το βασίλειο των μπριζολών και
των ψησταριών. Η πορεία ζωής του έχει περάσει και από
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία − δύο σημεία
όπου το μοσχαρίσιο κρέας θεωρείται ως ένα ξεχωριστό
είδος τροφής. Μόνο αυτά τα στοιχεία είναι επαρκή για
να χαρακτηριστεί ως ειδικός στις μπριζόλες. Σ’ αυτά
όμως προσθέτονται το παρελθόν („Ο Clive τρώει μόνο
μπριζόλες!”) και το παρόν του (τακτικός επισκέπτης σε
πολλά από τα καλά εστιατόρια στη Σόφια) οπότε είναι
ένας από τους εμπειρογνώμονες στο θέμα για τα σημεία
όπου μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες μοσχαρίσιες
μπριζόλες στην πρωτεύουσα.
Πέρα από αυτή την πλευρά της εμπειρίας του, ο Clive
Leviev-Sawyerήτανπάνωαπό25χρόνιαδημοσιογράφος−
κυρίως πολιτικός. Η δουλειά του τον έχει φέρει σε πολλά
μέρη του κόσμου και του έχει δώσει την ευκαιρία να
παρακολουθήσει τη δημιουργία της ιστορίας και επίσης
μια σειρά από εθνικές πρακτικές για την προετοιμασία
του δεύτερου πιο δημοφιλούς φαγητού μετά από τη
σοκολάτα: των μοσχαρίσιων μπριζολών. Παντρεμένος με Βουλγάρα και εγκατεστημένος στη χώρα από το
Δεκέμβριο του 2001, διετέλεσε διευθυντής σύνταξης
της Sofia Echo Media Ltd και αρχισυντάκτης της εφημερίδας The Sofia Echo. Πού και πού όμως αναγκάζεται να
κάνει και πραγματική δουλειά − να γράφει άρθρα μεταξύ
των οποίων και μεγάλες παρουσιάσεις των βουλγαρικών
εστιατορίων. Απορρίπτοντας κάθε σκέψη για δίαιτα ή
γυμναστική, ο Clive Leviev-Sawyer καταφέρνει να μην
παχαίνει καπνίζοντας μεγάλες ποσότητες από τα λεπτά
βουλγαρικά τσιγάρα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η εργασιομανία του οδήγησε στο να μετακινηθεί ελαφρώς το
βελάκι της ζυγαριάς λίγο πιο δεξιά, ισχυρίζεται ο ίδιος.
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готвят стековете добре. Оставих
настрана ресторантите на найдобрите софийски хотели и в четвъртък вечер започнах с Osteria
di Sofia, откъдето пазех нежен
спомен за обяд с телешки стек в
края на миналата зима. Въпреки
че италианската osteria е аналог
на механа, обстановката в това
софийско заведение е по-скоро
изискана и предлаганата ретро
кухня не изключва от менюто
телешките стекове. Избрах си
Fileto di Mango, телешко филе
със сос от ядки и червена чушка,
сервирани с пюре, за 24,90 лв.
Сервитьорът ме попита как да
приготвят стека. Въпреки че го
поръчах средно изпечен, той
по-скоро беше добре изпечен −
нищо чудно за България, където
хората предпочитат да виждат
розовия цвят предимно в чашата
си с розе, а „недоготвеното” месо
буди подозрения.
Сервирано бързо и с внимание, телешкото затвърди
участието на ресторанта в окончателния ми списък, колкото и
пуристите на тема западни стекове да мърморят, че креативните, нетрадиционни сосове затъмняват или дори изместват вкуса на телешкото. Стекът беше с отлична текстура и
беше невъзможно човек да определи дали собственикът на
тази плът някога е бил използван за нуждите на българската
млечна индустрия, или не.
След това се насочих към Da Vidi, този път съпроводен
от двама пуристи, мърморещи на тема западни стекове −
приятели от Съединените щати. Единият от Вашингтон, но
роден в Айова, другият от Ню Йорк, но по произход от Южна
Джорджия. Този от Ню Йорк и аз си поръчахме различни
стекове с идеята да ги разменим по средата на храненето.
Сервираха ни стек Da Vidi със зелен пипер, поднесен с картофи и зеленчуци (29,70 лв. за 350 г) и торнедо „Росини” −
бон филе, сотирано в коняк, с гъши дроб, ябълка, и сервирано с картофи (34,6 лв. за 180 г). Da Vidi − елегантен, скъп
и с отлично разположение ресторант, демонстрира също
толкова приблизителна представа какво е „средно изпечен”
стек, но получи точки за това, че сервитьорът попита как да
приготви месото без подкана.
Стекът със зелен пипер беше по-близо до предпочитания от пуристите, докато Росини беше по-скоро за хора,
които искат да усетят на небцето си нещо повече от вкуса на
телешкото. На мен ми хареса повече първият. Но нито един
от тях нямаше да седи зле − въпреки че нямаше и да блести
особено − в ресторантите на който и да е западноевропейски град. Според приятеля ми от Ню Йорк подправките
твърде много доминираха. Аз обаче бях на друго мнение −
колкото и цигарите да са навредили на рецепторите ми,
усещах вкуса на месото, и най-вече − структурата му беше
добра. За мен това е един от може би най-важните критерии.
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„Ο

Clive τρώει μόνο μπριζόλες!” Αυτό το
είπαν για μένα πριν από πολλά χρόνια.
Μακάρι να ήταν αλήθεια.
Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι
επτά χρόνια στη Βουλγαρία αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να επισκεφτώ όλα τα εστιατόρια που προσφέρουν μοσχαρίσιες μπριζόλες. Ωστόσο, κάνω ό,τι μπορώ.  
Έχω φάει σε πολλά από αυτά.
Οι συγκρίσεις πάντα είναι άδικες και αντιεπιστημονικές,
οπότε ας κάνουμε μερικές. Η βουλγαρική μου οικογένεια, φίλοι
και συνάδελφοι με πείθουν ότι οι παραδόσεις να μαγειρεύονται
μπριζόλες δεν υπάρχουν στη Βουλγαρία έτσι όπως στη Δύση.
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές, και μια από αυτές είναι ότι εδώ
σε πολύ λίγα εστιατόρια, θα σας ρωτήσουν πώς να φτιάξουν
τη μπριζόλα σας. Επιπλέον, παρόμοια με τις πρακτικές σε άλλες
βαλκανικές χώρες, η μπριζόλα συνήθως είναι χοιρινή.  
Μετά ακολουθεί η θεωρία ότι η Βουλγαρία εκτρέφει βοοειδή μόνο για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι ντόπιες φυλές
δεν είναι κατάλληλες για την κλασική (δυτική) μπριζόλα. Και
τέλος, οι βουλγαρικές γαστρονομικές παραδόσεις απλώς δεν
είναι όπως εκείνες στον υπόλοιπο κόσμο. Διαθέτουν δικά τους
νόστιμα φαγητά και τα δάνεια από τις ξένες κουζίνες είναι
περιττά. Αυτό μειώνει τη ζήτηση για μπριζόλες, και εξάλλου οι
Βούλγαροι σπάνια μπορούν να πληρώσουν για κυρίως πιάτο
25 λέβα και παραπάνω, καθώς είναι αυτή η τιμή για μια μπριζόλα σε εστιατόριο.
Με όλα αυτά τα επιχειρήματα στο νου μου, αποφάσισα να
κάνω ανώνυμες επισκέψεις σε έξι εστιατόρια, για να βεβαι-
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Ако при преценяването на виното носът има по-важна роля
от езика, стекът става ясен, щом врежеш ножа си в него, още
преди първия залък да е завършил пътя си към устата.
В една мека неделна вечер, реших отново да вечерям на
открито в чест на края на лятото в JJ Murphy’s. Въпреки че не
се считам за стандартен експат и съм горд с това, че доста
съм се побългарил, съм посещавал това заведение безброй
пъти. Затова знам, че тук качеството е постоянна величина.
Този ресторант не беше в началния ми списък, но британски
колега, от който потърсих съвет, спомена първо него.
Онези, според които в списъка на най-добрите места за
стек трябва да влязат само ресторанти с фини бели покривки
и униформени сервитьори, излъчващи дискретност, ще
се изненадат от избора на Murphy’s, свързван от мнозина с
бученето на гигантския екран и рева в салона по време на
английски футболни мачове. Eight Ounce Fillet Steak (500 г за
32.90 лв.) обаче веднага разсейва всяко съмнение. Придружен от пържени картофи, зеленчуци и пиперен сос, стекът се
сервира във форма и по стандарти, отговарящи на който и да
е любител на стекове от която и да е страна на Атлантика.
И все пак и тук, като на предходните две места, стекът
ми беше сервиран по-скоро
добре, отколкото средно
препечен. Известно време
обмислях дали да не нагаждам оттук нататък поръчката
си и да искам стека си между
слабо и средно изпечен, за
да го получа, какъвто го обичам. Прекарал съм известно
време в армията и съм
попадал в някои стряскащи
ситуации като журналист, и
съм, благодаря, привикнал
към вида на малко кръв. Все
пак, ножът се вряза в стека
доста лесно и текстурата му,
въпреки че не беше крехка,
беше сочна.
На следващия ден се оказах в елегантната и малко
по-луксозна атмосфера на
„Москва”, руския ресторант,
който доста харесвам, и

ЛАЙФСТАЙЛ

ωθώ ότι εκεί μαγειρεύουν καλά τις μπριζόλες. Άφησα έξω από
τη λίστα μου τα εστιατόρια των καλύτερων ξενοδοχείων στη
Σόφια και Πέμπτη το απόγευμα ξεκίνησα με το Osteria di Σόφια,
απ’ όπου έχω τρυφερές αναμνήσεις για δείπνο με μοσχαρίσια
μπριζόλα από τα τέλη του περασμένου χειμώνα. Αν και η ιταλική osteria είναι το ανάλογο της ταβέρνας, η ατμόσφαιρα
σ’αυτό το εστιατόριο στη Σόφια είναι πιο πολύ πολυτελής και
η ρετρό κουζίνα που προσφέρεται δεν αποκλείει από το μενού
τις μοσχαρίσιες μπριζόλες. Επέλεξα Fileto di Mango − μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα από ξηρούς καρπούς και κόκκινη πιπεριά με πουρέ, για 24,90 λέβα. Ο σερβιτόρος με ρώτησε πώς να
φτιάξουν τη μπριζόλα. Παρά το γεγονός ότι την παρήγγειλα
μέτρια ψημένη, ήταν μάλλον καλοψημένη -δεν είναι καθόλου
παράξενο για τη Βουλγαρία, όπου οι άνθρωποι προτιμούν να
βλέπουν το ροζ χρώμα κυρίως στο ποτήρι τους με ροζέ, και το
„μη μαγειρεμένο” κρέας φαίνεται ύποπτο.
Σερβιρισμένο γρήγορα και με προσοχή, το μοσχαρίσιο
οριστικοποίησε τη συμμετοχή του εστιατορίου στην τελική
μου λίστα, όσο και οι „πουρίστες” στο θέμα των δυτικών μπριζολών να γκρινιάζουν ότι οι δημιουργικές και οι μη παραδοσιακές σάλτσες καλύπτουν ή ακόμη και υποκαθιστούν τη
γεύση του κρέατος. Η μπριζόλα είχε εξαιρετική υφή και ήταν
αδύνατο να προσδιοριστεί αν ο ιδιοκτήτης της σάρκας αυτής
ποτέ χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της βουλγαρικής βιομηχανίας γάλακτος ή όχι.  
Στη συνέχεια πήγα στο Da Vidi, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από δύο πουρίστες που γκρίνιαζαν στο θέμα για τις δυτικές
μπριζόλες − φίλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ένας από την
Ουάσιγκτον, αλλά γεννημένος στην Αϊόβα, και ο άλλος από τη
Νέα Υόρκη, αλλά με καταγωγή από τη Νότια Γεωργία. Εκείνος
από τη Νέα Υόρκη και εγώ παραγγείλαμε διαφορετικές μπριζόλες με την ιδέα να τις αλλάξουμε στη μέση του γεύματος. Μας
σέρβιραν μπριζόλα Da Vidi με πράσινο πιπέρι, μαζί με πατάτες και λαχανικά (29,70 λέβα για 350 γραμμάρια) και tornedo
„Rossini” − μπον φιλέ σοτέ σε κονιάκ, με το συκώτι χήνας, μήλο
μαζί με πατάτες (34, 6 λέβα για 180 γραμμάρια).  Da Vidi − εστιατόριο κομψό, ακριβό και με τέλεια τοποθεσία έδειξε μια το ίδιο
χονδρική ιδέα για το τι είναι „μέτρια ψημένη” μπριζόλα, αλλά
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Снимка: Bacchus
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който тази година беше сред няколкото в списъка от възможности да празнувам рождения си ден. Обядвах с единственото съжаление, че трябваше да пропусна отличния
списък от водки заради остатъка от дългия работен ден,
който ми предстоеше. Но нямах колебания за избора си
между опциите от стек натюр с гъби (380 г за 34.99 лв.)
и пепър стек (300 г за 34.99 лв.). Както и с хокея на лед и
постиженията в Космоса, „Москва” символизира Русия –
ако не бие американците в собствената им игра, то поне
ги въвлича в трудна надпревара. Първо, поръчайте си
стек и забравете за претенции от типа на гарнитура към
него. Защото така или иначе ще пристигне без нея. Освен
няколко артистични капки сос − по-точно три − гарнитурата, изглежда, е половин фъстък. Нещо като препинателен знак. Доближаващ се до съвършенството, моят пепър
стек беше сготвен точно както беше поръчан и беше удоволствие по начина, по който добрият десерт може да
бъде, така че пържените картофки или малко зеленчуци
не ми липсваха.
Ако имах достатъчно време, бих изчакал малко, бих си
поръчал още един стек, с водка към него, и бих преразгледал задачите си за следобеда с идеята да ги отложа.
От „Москва” на следващия ден преминах към „Чекпойнт
Чарли” (не звучи ли малко като студената война?). От трите
свързани със стек опции в менюто избрах онази, описвана
като класическа, с рагу от печурки и билки, сервирани с
гъби и фино нарязан пресен лук (450 г за 28 лв.). Погълнат
от разговор с двама български колеги, който за известно
време се разпростря и върху телешкото, замалко да пропусна, че текстурата на стека беше близо до очакваната, а
гарнитурата – не твърде оскъдна.
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πήρε πόντους επειδή ο σερβιτόρος ρώτησε πώς να ψηθεί το
κρέας χωρίς να χρειαστεί να του υπενθυμίζουμε.
Η μπριζόλα με πράσινο πιπέρι ήταν πιο κοντά στις προτιμήσεις των πουριστών, ενώ το Rossini ήταν μάλλον για
ανθρώπους που θέλουν να νιώσουν στον ουρανίσκο τους κάτι
παραπάνω από τη γεύση του μοσχαρίσιου κρέατος. Εμένα μου
άρεσε περισσότερο η πρώτη. Αλλά καμία από αυτές δε θα φαινόταν άσχημα − αν και ούτε θα εντυπωσίαζε ιδιαίτερα − στα
εστιατόρια οποιασδήποτε πόλης της Δυτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τον φίλο μου από τη Νέα Υόρκη τα μπαχαρικά ήταν
πάρα πολύ δυνατά.  Εγώ όμως είχα διαφορετική γνώμη − όσο
και να έχουν βλάψει τα τσιγάρα τους γευστικούς μου κάλυκες,
καταλάβαινα τη γεύση του κρέατος και κυρίως − η υφή του
ήταν καλή. Για μένα αυτό είναι ένα από τα ίσως πιο σημαντικά
κριτήρια. Αν στην εκτίμηση του κρασιού η μύτη έχει σημαντικότερο ρόλο από τη γλώσσα, μια μπριζόλα την εκτιμάει κανείς
μόλις την κόψει με το μαχαίρι, ακόμα πριν συμπληρώσει η
πρώτη μπουκιά τον δρόμο της προς το στόμα.
Ένα ήπιο κυριακάτικο βράδυ αποφάσισα ξανά να πάω
για δείπνο έξω προς τιμή του τέλους του καλοκαιριού στο
JJ Murphy’s. Αν και δε θεωρώ τον εαυτό μου πρότυπο expat
και είμαι υπερήφανος ότι έχω βουλγαροποιηθεί αρκετά, έχω
επισκεφτεί αυτό το εστιατόριο αμέτρητες φορές. Επομένως,
γνωρίζω ότι εδώ η ποιότητα είναι σταθερή αξία. Το εστιατόριο αυτό δεν ήταν στην αρχική μου λίστα, αλλά ένας Βρετανός
συνάδελφός μου από τον οποίο ζήτησα συμβουλή, ανέφερε
πρώτα αυτό.
Εκείνοι, σύμφωνα με τους οποίους η λίστα με τα καλύτερα
σημεία για μπριζόλες θα έπρεπε να περιλαμβάνει μόνο εστιατόρια με ωραία λευκά τραπεζομάντιλα και σερβιτόρους με
στολές που εκπέμπουν διακριτικότητα, θα εκπλαγούν από

την επιλογή του Murphy’s που συνδέεται από πολλούς με τον
θόρυβο από τη γιγαντοοθόνη και με τις φωνές στο σαλόνι
όταν έχει αγγλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το Eight Ounce
Fillet Steak (500 γραμμάρια για 32,90 λέβα) όμως, αμέσως διώχνει κάθε αμφιβολία. Μαζί με τηγανητές πατάτες, λαχανικά και
πιπεράτη σάλτσα, η μπριζόλα σερβίρεται σε μορφή και σύμφωνα με πρότυπα που θα ικανοποιούσαν τους λάτρεις των
μπριζολών και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού.
Αλλά και εδώ, όπως και στα προηγούμενα δύο εστιατόρια
η μπριζόλα μου φτιάχτηκε πιο πολύ καλά παρά μέτρια ψημένη.
Για κάποιο χρονικό διάστημα αναρωτιόμουν μήπως εδώ και
πέρα θα ήταν καλύτερα να ζητάω την μπριζόλα μου λίγο με
μέτρια ψημένη, για να μου τη φτιάχνουν όπως μου αρέσει.
Έχω περάσει κάμποσο καιρό στο στρατό και ως δημοσιογράφος μου έχουν τύχει μερικά συγκλονιστικά επεισόδια και:
ευχαριστώ, έχω συνηθίσει με τη θέα λίγου αίματος. Ωστόσο,
το μαχαίρι μπήκε αρκετά εύκολα στη μπριζόλα και η υφή της,
αν και δεν ήταν εύθραυστη, ήταν ζουμερή.
Την επόμενη μέρα βρέθηκα στην κομψή και λίγο πιο
πολυτελή ατμόσφαιρα της „Moskva” − το ρωσικό εστιατόριο, το οποίο μου αρέσει πολύ, και φέτος ήταν μεταξύ
μερικών άλλων στη λίστα με τα σημεία όπου μπορώ να
γιορτάσω τα γενέθλιά μου. Έφαγα μεσημεριανό και το μόνο
που λυπήθηκα ήταν ότι έπρεπε να παραλείψω την εξαιρετική λίστα με βότκες εξαιτίας του υπολοίπου της μεγάλης
εργάσιμης ημέρας που είχα μπροστά μου. Αλλά δεν είχα
καθόλου ενδοιασμούς σχετικά με την επιλογή μου ανάμεσα
στις εναλλακτικές δυνατότητες: μπριζόλα με μανιτάρια (380
γραμμάρια για 34,99 λέβα) και Πέπερ στέικ (300 γραμμάρια
για 34,99 λέβα). Όπως με το χόκεϊ επί πάγου και τα επιτεύγματα στο Διάστημα, το „Moskva” συμβολίζει τη Ρωσία −
αν δεν νικάει τους Αμερικανούς στο δικό τους παιχνίδι, τουλάχιστον τους εμπλέκει σε ένα δύσκολο διαγωνισμό. Πρώτον,
παραγγείλτε μπριζόλα και ξεχάστε για κάθε απαίτηση προς
τον τύπο της γαρνιτούρας. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα την παραλάβετε χωρίς. Εκτός από μερικές καλλιτεχνικές σταγόνες σάλτσας − τρεις για την ακρίβεια − η γαρνιτούρα, όπως φαίνεται,
αποτελείται από μισό φιστίκι. Κάτι σαν σημείο στίξης. Κοντά
στην τελειότητα, το Πέπερ στέικ μου ήταν ψημένο ακριβώς
όπως το παρήγγειλα και ήταν μια απόλαυση παρόμοια με
αυτήν από ένα καλό επιδόρπιο, οπότε οι τηγανητές πατάτες ή
λίγα λαχανικά δε μου έλειψαν.
Αν είχα αρκετό χρόνο, θα περίμενα λίγο, θα παράγγελνα
άλλο ένα στέικ με βότκα και θα επανεξέταζα τις δουλειές μου
για το απόγευμα με την ιδέα να τις αναβάλω.
Από το „Moskva” την επόμενη μέρα μεταφέρθηκα στο
„Checkpoint Charlie” (δεν ακούγεται και λίγο σαν τον Ψυχρό
Πόλεμο;). Από τις τρεις επιλογές στο μενού που έχουν να
κάνουν με μπριζόλες, επέλεξα εκείνη που περιγραφόταν ως
κλασική, μαζί με ραγκού από μανιτάρια και βότανα, που σερβίρονται με μανιτάρια και ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμύδι (450
γραμμάρια για 28 λέβα). Αφοσιωμένος στη συζήτηση με δύο
Βουλγάρους συναδέλφους, η οποία σε κάποια φάση πέρασε
και στο μοσχαρίσιο κρέας, παρά λίγο να παραλείψω ότι η υφή
της μπριζόλας ήταν κοντά στις προσδοκίες και η γαρνιτούρα
-όχι και πολύ ανεπαρκής.
Εκτέλεσα το „δείγμα αίματος” πατώντας το κομμάτι για να
δω πόσο κόκκινο υγρό θα βγει. Η ποσότητα ήταν ακριβώς όσο
θα έπρεπε, και τώρα πια δεν είχα αμφιβολίες ότι θα φάω μπριζόλα. Το αν θα μπορούσε να την πούμε κλασική είναι ένα θέμα
που θα πρέπει να συζητήσω με τους Αμερικάνους φίλους μου
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Шест фаворита:
Osteria di Sofia
София, ул. „Христо Белчев” 32, тел. 02/ 987 09 99, 0889
427 930, работно време 12:00-24:00 ч.
Da Vidi
София, ул. „Хан Аспарух” 36, тел. 02/ 980 67 46,
работно време 9:30 − 23:00 ч.
JJ Murphy’s
София, ул. „Кърниградска” 6, тел. 02/ 980 28 70, www.
jjmurphys.com, работно време от неделя до четвъртък
от 12:00 до 00:30; петък и събота от 12:00 до 1:30 ч.
„Москва”
София, ул. „Леге” 2, тел. 02/ 980 24 24, 089/ 686 03 40,
www.moskva.bg, работно време 11:00-24:00 ч.
Checkpoint Charlie
София, ул. „Иван Вазов” 12, тел. 02/ 988 03 70,
работно време от неделя до четвъртък от 10:00 до
24:30, петък и събота от 10:00 до 02:00 ч.
Olive’s
София, бул. „Граф Игнатиев” 12, тел. 02/ 986 09 02,
0894 654 837, работно време 10:00-24:00 ч.

Извърших своята „кръвна проба”, като натиснах парчето,
за да видя колко червена течност ще протече. Количеството
беше точно колкото трябва, и вече нямах съмнение, че
обядвам стек. Дали можеше да бъде наречен класически е
въпрос, който ще трябва да консултирам с американските
си приятели, когато пак наминат насам. (Ядох в американския сектор на ресторанта, не знам дали стековете губят от
качеството си в съветската част.)
Същата вечер с жена ми се отбихме в Olive’s (оригиналния) да ядем по един стек. „Ню Йорк” − още по-смело име в
сравнение с класически. Като загуби няколко точки в сравнение с предишните ресторанти заради относително пониските си стандарти на обслужване, Olive’s сервира стек с
пиперен сос, две половинки царевица, препечена на скара,
и картофи Olive’s. Поръчах си го среден (за жалост не изчаках да видя дали сервитьорът ще ме попита как го искам),
единствено с цел да направя сравнение, и да, отново той
беше по-скоро добре изпечен. Сосът беше обилен за разлика от в други ресторанти, където се случва да е твърде
малко − проблем, който човек лесно може да пренесе върху
стека, ако той е сух. Ще се върна отново в Olive’s, където съм
бил много пъти, и пак ще си поръчам стек. Особено ако съм
в компанията на нюйоркчанин.
Този мой списък е на шест от най-добрите ресторанти.
Дори сред тях не бих се осмелил да определя кой е „найдобър”. Докато се прибирах към къщи днес, вероятно за да
прекарам вечерта в писане на тази статия, се обади жена
ми. „Мама готви телешки стекове за вечеря”, осведоми ме тя.
Свекърва ми е една от най-талантливите в кухнята жени в
София. Ускорих крачка.  
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όταν ξαναπεράσουν από εδώ. (Έφαγα στο αμερικανικό τμήμα
του εστιατορίου, οπότε δεν ξέρω αν οι μπριζόλες χάνουν από
την ποιότητά τους στο σοβιετικό τμήμα.)
Το ίδιο βράδυ με τη γυναίκα μου επισκεφτήκαμε το Olive’s
(το πρωτότυπο) για να φάμε από μια μπριζόλα. „Νέα Υόρκη” −
ακόμα πιο τολμηρή ονομασία σε σύγκριση με „κλασική”.
Καθώς έχασε μερικούς πόντους σε σύγκριση με τα προηγούμενα εστιατόρια λόγω των σχετικά χαμηλότερων επιπέδων
εξυπηρέτησης, το Olive’s σερβίρει μπριζόλα με πιπεράτη σάλτσα, δύο μισά ψημένου καλαμποκιού και πατάτες Olive’s. Την
παρήγγειλα μέτρια ψημένη (δυστυχώς δεν περίμενα να δω
αν ο σερβιτόρος θα με ρωτήσει πώς τη θέλω) με το μοναδικό
σκοπό να κάνω τη σύγκριση, και ναι, πάλι ήταν πιο πολύ καλοψημένη. Η σάλτσα ήταν άφθονη σε αντίθεση με άλλα εστιατόρια, όπου συμβαίνει να είναι πολύ λίγη − ένα πρόβλημα που
θα μπορούσε κανείς εύκολα να μεταφέρει στην μπριζόλα αν
τύχει να είναι ξηρή. Θα γυρίσω ξανά στο Olive’s,όπου έχω πάει
πολλές φορές και πάλι θα παραγγείλω μπριζόλα. Ειδικά αν
είμαι με παρέα Νεοϋορκέζων.
Η λίστα μου αυτή περιλαμβάνει έξι από τα καλύτερα εστιατόρια. Ακόμη και μεταξύ τους δεν θα τολμούσα να πω ποιο
είναι „το καλύτερο”. Ενώ γύριζα στο σπίτι σήμερα, πιθανότατα
για να περάσω το βράδυ γράφοντας το άρθρο αυτό, μου
τηλεφώνησε η γυναίκα μου. „Η μαμά μαγειρεύει μοσχαρίσιες
μπριζόλες απόψε” με ενημέρωσε. Η πεθερά μου είναι μια από
τις πιο ταλαντούχες γυναίκες στην κουζίνα στη Σόφια. Τάχυνα
το βήμα μου.   

Εξι φαβορί:
Osteria di Sofia
Σόφια, οδ. „Hristo Belchev” 32, τηλ. 02/ 987 09 99,
0889 427 930, ωράριο λειτουργίας 12:00-24:00.
Da Vidi
Σόφια, οδ. „Han Asparouh” 36, τηλ. 02/ 980 67 46,
ωράριο λειτουργίας 9:30 − 23:00.
JJ Murphy’s
Σόφια, οδ.„Karnigradska” 6, τηλ. 02/ 980 28 70, www.
jjmurphys.com, ωράριο λειτουργίας: Κυριακή με Πέμπτη −
12:00-00:30; Παρασκευή και Σάββατο − 12:00 -1:30.
„Moskva”
Σόφια, οδ. „Lege” 2, τηλ. 02/ 980 24 24, 089/ 686 03 40,
www.moskva.bg, ωράριο λειτουργίας 11:00-24:00.
Checkpoint Charlie
Σόφια, οδ. „Ivan Vazov” 12, τηλ. 02/ 988 03 70, ωράριο
λειτουργίας: Κυριακή με Πέμπτη − 10:00-00:30;
Παρασκευή και Σάββατο − 10:00-02:00.
Olive’s
Σόφια, οδ. „Graf Ignatiev” 12, τηλ. 02/ 986 09 02, 0894
654 837, ωράριο λειτουργίας 10:00-24:00.
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ПРЕДСТОЯЩО

Предстоящи събития

Επερχόμενες εκδηλώσεις

11-13 ноември 2008
Място: Athenee Palace Hilton, Букурещ
Конференция на тема „Енергийният сектор в Централна и Източна Европа”
Организатор: Forum Invest S.A.
http://www.foruminvest.ro/conference/ecee3/index.php

11-13 Νοεμβρίου 2008
Τόπος: Athenee Palace Hilton, Βουκουρέστι
Διάσκεψη με θέμα „Ο ενεργειακός τομέας στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη”
Διοργανωτής: Forum Invest S.A.
http://www.foruminvest.ro/conference/ecee3/index.php

14-16 ноември 2008
Място: Attica Exhibition & Conference Centre, Солун,
Гърция
Международно изложение за недвижимо имущество Property 2008
Организатор: Helexpo
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=enUS&loc=1&page=731

14-16 Νοεμβρίου 2008
Τόπος: Attica Exhibition & Conference Centre,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διεθνής έκθεση ακινήτων „Property 2008”
Διοργανωτής: Helexpo
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=enUS&loc=1&page=731

14-23 ноември 2008
Място: НДК, София, България
Изложение „Произведено в България”
Организатор: Българска търговско-промишлена палата
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/proizvedeno/index.htm
2 декември 2008
Място: Хотел „Шератон”, София, България
Форум на тема „Финансовите услуги в ЮИЕ”
Организатор: Seenews
http://www.finforum.seenews.com/
4-7 декември
Място: Интер ескпо център, София, България
Изложение за луксозни стоки LUX Only
Организатор: Експо тим ООД и Creative Solutions
http://www.lux-only.com/exhibition/
7-10 декември 2008
Място: The Divani Caravel, Атина, Гърция
Конференция под надслов „Качествена информация
за всички”
Организатор: Световен форум за развитие на медиите
http://www.gfmd-athensconference.com/
4-5 февруари 2009
Място: Athinais, Атина, Гърция
Пета международна конференция за срещи и стимули под надслов: „Продажба на дестинации, места
и услуги: перспективи пред доставчиците, търсене
на потребителите”
http://imic2008.conferences.gr/

14-23 Νοεμβρίου 2008
Τόπος: Μέγαρο πολιτισμού, Σόφια, Βουλγαρία
Έκθεση „Made in Bulgaria”
Διοργανωτής: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της
Βουλγαρίας
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/proizvedeno/index.htm
2 Δεκεμβρίου 2008
Τόπος: Ξενοδοχείο Sheraton, Σόφια, Βουλγαρία
Φόρουμ με θέμα „Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”
Διοργανωτής: Seenews
http://www.finforum.seenews.com/
4-7 Δεκεμβρίου
Τόπος: Inter Expo Center, Σόφια, Βουλγαρία
Έκθεση ειδών πολυτελείας „LUX Only”
Διοργανωτής: Expo Team Ltd και Creative Solutions
http://www.lux-only.com/exhibition/
7-10 Δεκεμβρίου 2008
Τόπος: The Divani Caravel, Αθήνα, Ελλάδα
Διάσκεψη με τίτλο „Ποιoτικές πληροφορίες για όλους”
Διοργανωτής: Παγκόσμιο φόρουμ για την ανάπτυξη των
μέσων ενημέρωσης
http://www.gfmd-athensconference.com/
4-5 Φεβρουαρίου 2009
Τόπος: Athinais, Αθήνα, Ελλάδα
5η Διεθνής Συνάντηση για Συνέδρια και Ταξίδια
Κινήτρων υπό τον τίτλο: „Πωλήσεις προορισμών,
σημείων και υπηρεσιών: προοπτικές για τους
προμηθευτές, ζήτηση των καταναλωτών”
http://imic2008.conferences.gr/
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Нови членове на ГБСБ
Τα νέα μέλη του HBCB

АЧИЙВ ГЛОБАЛ е световен лидер в областта на консул-

тирането и обучението. Стъпвайки на близо 80-годишния си
опит, компанията предлага експертни решения в три основни
направления − лидерство, продажби и обслужване на клиенти.
Чрез развиване на професионалните качества и умения на служителите подпомага организациите при реализацията на бизнес стратегиите им и постигането на реални резултати. Сътрудничи и в привличането и задържането на лоялните клиенти.

Η ACHIEVE GLOBAL κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως
στον χώρο της συμβουλευτικής εκπαίδευσης στελεχών. Με τα
σχεδόν 80 χρόνια εμπειρία της, η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε τρεις βασικούς τομείς − ηγεσία, πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών. Με την ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων των στελεχών βοηθάει τις εταιρείες στην
υλοποίηση των επιχειρηματικών στρατηγικών και την επίτευξη
πραγματικών αποτελεσμάτων. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες για
την προσέλκυση και τη διατήρηση των πιστών πελατών.

ВИТЕКС − ХЕРМЕС е част от Янидис Груп. Фирмата спе-

циализира в производството на блажни бои и асфалтови
настилки: еластопластик (HERMES GUM), еластомер (HERMES
DIENE), както и други битумни изолиращи настилки. Витекс
е класическа боя номер едно на гръцкия пазар и най-бързо
развиващата се марка бои на Балканския полуостров.

Η VITEX − Vitex-Hermes είναι μέλος του ομίλου Yannidis
Group. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παραγωγή χρωμάτων και
προϊόντων ασφάλτου: ελαστοπλαστικές (HERMES GUM), ελαστομερείς (HERMES DIENE) και άλλες ασφαλτικές μεμβράνες. Η
Vitex είναι το χρώμα νούμερο ένα στην ελληνική αγορά και η
ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα χρωμάτων στα Βαλκάνια.

ДОМИКАТ ООД е строителна фирма, профилирана в
изграждането на частни сгради на територията на София и
Варна. Извършва дейност на базата на общи изпълнителски
договори. Сред клиентите на фирмата са Sofia Med, Sheraton
Sofia Balkan Hotel, Lamda Development. Основни акционери
в Домикат са г-н Константинос Канелос и Azek AD, фирма
специализирана в производството на електротехнически
съоръжения, климатични инсталации и др.

Η DOMIKAT LTD είναι κατασκευαστική εταιρεία με κύρια
ενασχόληση την ανάπτυξη ιδιόκτητων ακινήτων στη Σόφια και
τη Βάρνα. Η εταιρεία αναλαμβάνει γενικές εργολαβίες. Μερικοί
από τους πελάτες της εταιρείας είναι Sofia Med, Sheraton Sofia
Balkan Hotel, Lamda Development. Κύριοι μέτοχοι στη Domikat
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κανέλλος και η ΑΖΕΚ ΑΤΕΕ − εταιρεία
με ειδικότητα στην κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
κλιματισμού κ.λπ.

ЕНТЕРСОФТ е ИТ компания-доставчик на софтуер за
управление на малкия и едър бизнес базиран на Microsoft
платформата .NET. Фирмата е единствената в Югоизточна
Европа с решение, интегриращо системите за управление на
ресурсите (ERP), за управление взаимоотношенията с клиенти
и партньори (CRM) и за електронна търговия (e-commerce).
Разполага с офиси в България, Румъния и Кипър.

Η ENTERSOFT είναι εταιρεία πληροφορικής και παροχέας
λογισμικού διαχείρισης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις σε
πλατφόρμα Microsoft .NET. Η εταιρεία είναι η μοναδική στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη με ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει συστήματα διαχείρισης πόρων (ERP), διαχείρισης
των σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες (CRM) και
ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Έχει γραφεία σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο.

ИНТЕКС 99 ЕООД е дъщерна фирма на гръцката фирма

Staff със седалище в гр. Раковски. Занимава се с производство на дънкови облекла с марката Staff и осигурява работа
за 2000 души в България.

FLOCAFE, член на гръцката хранителна компания Vivartia,
е специализирана верига за кафе специалитети. От създаването си през 1994 година до началото на тази година, веригата концентрира дейността си върху Гърция и Кипър. През
май тази година отваря първото си заведение в България.
Веригата държи близо 80 обекта.
IEN е основана през 2000 гoдина и се явява правоприемник
на отдел „Оперативна дейност и продажби” на корпоративни
решения към Ericsson Гърция. Сред клиентите на фирмата са
банки, летище Атина, телекомуникационни фирми и болници.
IEN продължава да е oфициален партньор на Ericsson и Aastra. В
България е от 2008 година с пълната гама от продукти и услуги.
ПРАКСИС ГРУП извършва проучване, проектиране и
строителство на жилищни, търговски и административни
сгради, а също така проектиране и строителство на инфраструктурни проекти. Изпълнява реконструкция, рехабилитация и модернизация на съществуващи сгради и предлага
интериорни решения. Политика на фирмата е въвеждането и
използването на съвременни технологии в строителството,
както и подбора на качествени материали.
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Η INTEX 99 LTD είναι θυγατρική της ελληνικής εταιρείας
Staff με έδρα στην πόλη της πόλης Ρακόβσκι. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή επώνυμων ενδυμάτων με τη μάρκα Staff και
απασχολεί περίπου 2.000 άτομα στη Βουλγαρία.
Η FLOCAFE, μέλος της ελληνικής εταιρείας τροφίμων
Vivartia, είναι εξειδικευμένη αλυσίδα καφέ. Από την ίδρυσή της
το 1994 μέχρι τις αρχές του 2008, η αλυσίδα εστίασε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το Μάιο του τρέχοντος έτους άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Βουλγαρία.
Η αλυσίδα διαθέτει περίπου 80 σημεία.
Η IEN ιδρύθηκε το 2000 από το τεχνικό τμήμα της Ericsson
Ελλάδας. Μεταξύ των πελατών της εταιρείας είναι τράπεζες,
Αεροδρόμιο Αθηνών, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και νοσοκομεία. Η IEN συνεχίζει να είναι επίσημος συνεργάτης της Ericsson
και Aastra. Στη Βουλγαρία είναι από το 2008 με πλήρη δέσμη
υπηρεσιών και προϊόντων.
Η PRAXIS GROUP κάνει μελέτες, σχεδιασμό και κατασκευή κατοικιών, εμπορικών και διοικητικών κτιρίων, καθώς
και σχεδιασμό και κατασκευή έργων υποδομής. Αναλαμβάνει
ανασυγκρότηση, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό υφισταμένων κτηρίων και προσφέρει λύσεις εσωτερικού. Πολιτική
της εταιρείας είναι η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην
κατασκευή καθώς και η επιλογή ποιοτικών υλικών.

