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телекoмуникации	и	медии,	търговия	с	
бързооборотни	стоки,	енергетика,	строителство	
и	недвижими	имоти,	транспорт

	 30	 на фокус
	 Балканската	ос	на	стъклото	–		
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εργασίας	του	Ελληνικού	Επιχειρηματικού	
Συμβουλίου	με	την	υπουργό	εξωτερικών	
την		κ.	Ρουμιάνα	Ζέλεβα	και	με	τον	υπουργό	
κοινωνικής	πολιτικής	κ.	Τότιου	Μλαντένοφ,	
καθώς	και	για	την	τελευταία	εκδήλωση	του	
Συμβουλίου.
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κανόνες	–	Αυτός	είναι	ο	μόνος	δρόμος	προς	
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προϊόντων	ευρείας	κατανάλωσης,	της	
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και	των	ακινήτων,	των	μεταφορών	

 30 στο ΕΠιΚΕντρο
	 Ο	βαλκανικός	άξονας	του	γυαλιού	–	Σας	

παρουσιάζουμε	τον	κορυφαίο	παραγωγό	
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Glassworks	και	του	παρόχου	υπηρεσιών		
ICT	-	IEN	Ltd.
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	 	Το	νέο	μουσείο	στην	Ακρόπολη	−	ήλιος,	

μάρμαρο	και	νέα	ματιά	στον	Παρθενώνα
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οκτώβριος – νοέμβριος 2009 ОТ РЕДАКТОРА

„Вирусът” на промяната, който очаквано донесе на 
Барак Обама президентския пост на САЩ и който 
за всеобща изненада го нареди сред лауреатите на 
Нобеловата награда за мир, продължава да „върлува” 
из света с нестихваща мощ. Дали защото е по-малкото 
зло в сравнение с икономическата криза с безпреце-
дентни размери или защото е неин единствен антидот, 
днес стремежът към промяна трайно доминира над 
традиционализма.

Свеж пример в това отношение са парламентарните 
избори в Гърция – темата на този брой. Влошава-
щите се макроикономически параметри на южната 
ни съседка бяха главният мотив премиерът Костас 
Караманлис да поиска предсрочни избори. Под флага 
на промяната Гърция даде вот на доверие на опози-
ционната социалистическа партия ПАСОК, а новият 
премиер Георгиос Папандреу пое курс към ради-
кално обновяване на партията и заложи на младите 
и жените. Това е прецедент в най-новата история на 
гръцката демократична система.

Междувременно България следи изпълнението 
на една друга заявка за коренна промяна – тази на 
българското правителство. Едно нейно проявление е 
обещанието за по-добро усвояване на европейските 
средства. Във фокуса на раздел „Икономика” е съпос-
тавката между препоръките на Европейската комисия 
в това отношение, направеното досега и пропуските, 
които новата българска администрация ще трябва да 
попълни.

В броя ще можете да прочетете и за балканския 
лидер в производството на стъклени опаковки Група 
Юла и нейното подразделение за България Дружба 
стъкларски заводи.  За моста между миналото и насто-
ящето на две столици разказват материалите за фото 
изложбата „Преоткрий София – 130 години столица” и 
новия музей на Акропола в Атина.

Приятно четене!

От екипа на „Балкански хоризонти” 

To «μικρόβιο» της αλλαγής, το οποίο αναμενόμενα έφερε 
στον Μπαράκ Ομπάμα το προεδρικό αξίωμα των ΗΠΑ και το 
οποίο, προς γενική έκπληξη, τον ανέδειξε μεταξύ των νικητών 
του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, εξακολουθεί να «μαίνεται» 
σε ολόκληρο τον κόσμο με ανησυχητική ισχύ. Είτε επειδή 
είναι το μικρότερο κακό σε σύγκριση με μια οικονομική κρίση 
άνευ προηγουμένου ή επειδή είναι το μοναδικό αντίδοτό της, 
σήμερα η προσπάθεια για αλλαγή μόνιμα επικρατεί έναντι του 
συντηρητισμού. 

Ένα φρέσκο σχετικό παράδειγμα είναι οι βουλευτικές 
εκλογές στην Ελλάδα – το αφιέρωμα αυτού του τεύχους. Οι 
επιδεινωμένες μακροοικονομικές παράμετροι στην Ελλάδα 
ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής ζήτησε πρόωρες εκλογές. Κάτω από τη σημαία 
της αλλαγής η Ελλάδα έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο 
σοσιαλιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ και ο νέος 
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου πήρε μια πορεία προς 
ριζική ανανέωση του κόμματος και επέλεξε τους νέους και 
τις γυναίκες. Πρόκειται για γεγονός άνευ προηγουμένου στη 
νεότερη ιστορία του ελληνικού δημοκρατικού συστήματος.

Εν τω μεταξύ, η Βουλγαρία, παρακολουθεί την εκτέλεση 
ενός άλλου αιτήματος για ριζική αλλαγή – αυτό της 
βουλγαρικής κυβέρνησης. Μία εκδήλωσή του είναι η υπόσχεση 
για καλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Το 
επίκεντρο της στήλης «Οικονομικά» είναι η σύγκριση μεταξύ 
των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό, 
όσων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και των ελλείψεων 
που η νέα βουλγαρική διοίκηση θα πρέπει να διορθώσει.

Στο τεύχος θα διαβάσετε και για τον ηγέτη στα Βαλκάνια 
στην κατασκευή γυάλινων συσκευασιών: τον όμιλο Youla 
και τη θυγατρική του στη Βουλγαρία Drujba Glassworks 
S.A. Για τη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν 
δύο πρωτευουσών, διηγούνται τα άρθρα για την έκθεση 
φωτογραφίας  «Ανακαλύψτε τη Σοφία – 130 χρόνια 
πρωτεύουσα» και για το νέο μουσείο της Ακρόπολης στην 
Αθήνα.

Καλή ανάγνωση!

Η ομάδα του «Βαλκανικοί Oρίζοντες» 

Уважаеми	читатели,
Αγαπητοί  αναγνώστες,
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У	беден	съм,	че	в	
тези	трудни	вре-
мена	 най-голя-
мото	 богатство	
на	 компаниите	

ни	 е	 човешкият	 ресурс.	 С	
тези	думи	председателят	на	
Гръцкия	бизнес	съвет	в	Бъл-
гария	(ГБСБ)	г-н	Янис	Поли-
кандриотис	акцентира	пред	
новия	 министър	 на	 труда	
и	 социалната	 политика	 г-н	
Тотю	Младенов	значението,	
което	трайно	установилият	
се	в	България	гръцки	бизнес	
отдава	на	човешкия	фактор.

Работната	 среща	 на	
ГБСБ	с	министъра	и	него-
вия	 екип	 се	 състоя	 на	 12	
октомври	 2009	 г.,	 като	 с	
нея	се	полага	началото	на	
серия	от	срещи	на	Съвета	
с	членове	на	новото	пра-
вителство.

На	 срещата	 присъстваха	 и	 зам.-председателят	 на	 Съвета		
г-н	 Николаос	 Георгопулос	 и	 изпълнителният	 директор		
г-н	Димитър	Лъжов.	Сред	присъстващите	експерти	от	минис-
терството	 бяха	 г-жа	 Ася	 Чолашка,	 директор	 на	 дирекция	
„Европейски	въпроси	и	международно	сътрудничество”,	г-жа	
Румяна	Михайлова,	изпълнителен	директор	на	Главна	инспек-
ция	по	труда	и	държавният	експерт	г-н	Георги	Балчев.

Министър	Младенов	посочи,	че	сред	целите	на	повереното	
му	ведомство	е	стимулирането	на	социален	диалог	на	ниво	ком-
пании.	С	тази	цел	министерството	ще	положи	усилия	да	усвои	
максимален	размер	средства	по	оперативна	програма	„Разви-
тие	на	човешки	ресурси”	с	проекти	за	професионално	обучение	
и	квалификация,	с	което	да	се	разгърне	потенциала	на	работ-
ната	ръка	в	България.	В	този	смисъл	министерството	може	да	
сътрудничи	с	ГБСБ	при	разработването	на	такива	проекти.

„Ние	разчитаме	изключително	много	на	мнението	на	биз-
неса	по	отношение	на	възможно	най-ефективното	изразход-
ване	на	тези	средства”,	каза	г-н	Младенов.	Средствата	по	тази	
програма	за	2010	г.	възлизат	на	200-250	милиона	лева.

Министър	 Младенов	 бе	 реалистичен,	 обрисувайки	 мак-
роикономическата	ситуация	през	2010	г.	Предвид	очаквания	
спад	 в	 икономиката	 от	 2%	 за	 следващата	 година,	 в	 Бюджет	
2010	ще	бъде	заложена	безработица	от	11.4%.	Предвиждани-
ята	сочат,	че	приходите	в	държавния	бюджет	ще	намалеят	с	6.5	
милиарда	лева	в	сравнение	с	2009	г.

Министерството	 и	 ГБСБ	 се	 договориха	 да	 продължат	
сътрудничеството	 с	 мерки,	 насърчаващи	 заетостта,	 добрите	
практики	и	социалната	отговорност.		

Ε	ίμαι	πεπεισμένος	ότι	σε	αυτούς	τους	δύσκο-
λους	καιρούς,	ο	μεγαλύτερος	πλούτος	των	
εταιρειών	μας	είναι	το	ανθρώπινο	δυναμικό.	
Με	 αυτά	 τα	 λόγια	 ο	 πρόεδρος	 του	 Ελλη-
νικού	 Επιχειρηματικού	 Συμβουλίου	 στη	

Βουλγαρία	(ΕΕΣΒ),	ο	κ.	Γιάννης	Πολυκανδριώτης	τόνισε	
μπροστά	 στο	 νέο	 Υπουργό	 Εργασίας	 και	 Κοινωνικής	
Πολιτικής,	κ.	Τότιου	Μλαντένοφ	τη	σημασία	την	οποία	
οι	 μονίμως	 εγκατεστημένες	 στη	 Βουλγαρία	 ελληνικές	
επιχειρήσεις	αποδίδούν	στον	ανθρώπινο	παράγοντα.

Η	συνάντηση	εργασίας	του	ΕΕΣΒ	με	τον	Υπουργό	
και	την	ομάδα	του	έλαβε	χώρα	στις	12	Οκτωβρίου	2009	
και	έθεσε	την	αρχή	μιας	σειράς	συναντήσεων	του	Συμ-
βουλίου	με	μέλη	της	νέας	κυβέρνησης.	

Στη	συνάντηση	συμμετείχαν	επίσης	ο	αντιπρόεδρος	
του	Συμβουλίου	κ.	Νικόλαος	Γεωργόπουλος	και	ο	γενικός	διευθυ-
ντής,	κ.	Ντιμίταρ	Λαζόβ.	Ανάμεσα	στους	εμπειρογνώμονες	από	το	
υπουργείο	ήταν	η	κ.	Ασία	Τσολάσκα,	η	Διευθύντρια	της	διεύθυν-
σης	Ευρωπαϊκής	Ολοκλήρωσης	και	Διεθνών	Σχέσεων	κ.	Ρουμιάνα	
Μιχαήλοβα,	ο	εκτελεστικός	διευθυντής	του	εκτελεστικού	οργανι-
σμού	«Γενική	Επιθεώρηση	Εργασίας»	και	κρατικός	εμπειρογνώμο-
νας	κ.	Γκεόργκι	Μπάλτσεφ.

Ο	κ.	Μλαντένοφ	είπε	ότι	μεταξύ	των	στόχων	του	υπουργείου	
του	είναι	η	προώθηση	του	κοινωνικού	διαλόγου	σε	επίπεδο	επι-
χειρήσεων.	Για	το	σκοπό	αυτό,	το	υπουργείο	θα	καταβάλει	προ-
σπάθειες	για	να	απορροφηθεί	το	μέγιστο	δυνατό	ύψος	κονδυλίων	
στο	 πλαίσιο	 του	 επιχειρησιακού	 προγράμματος	 ανάπτυξης	 των	
ανθρώπινων	πόρων	με	έργα	για	επαγγελματική	εκπαίδευση	και	
κατάρτιση,	ώστε	να	αναπτυχθεί	το	εργατικό	δυναμικό	στη	Βουλ-
γαρία.	Με	αυτό	το	σκεπτικό,	το	υπουργείο	μπορεί	να	συνεργαστεί	
με	το	ΕΕΣΒ	στην	ανάπτυξη	τέτοιων	έργων.

«Στηριζόμαστε	πάρα	πολύ	στη	γνώμη	των	επιχειρήσεων	για	
την	πιο	αποτελεσματική	διάθεση	των	κονδυλίων	αυτών,»	δήλωσε	
ο	κ.	Μλαντένοφ.	Οι	πόροι	αυτού	του	προγράμματος	για	το	2010	
ανέρχονται	σε	200-250	εκατ.	λέβα.

Ο	υπουργός	απεικόνισε	ρεαλιστικά	τη	μακροοικονομική	κατά-
σταση	 το	 2010.	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	 αναμενόμενη	 επιβρά-
δυνση	της	οικονομίας	κατά	2%	για	τον	επόμενο	χρόνο,	στον	Προϋ-
πολογισμό	του	2010	η	πρόβλεψη	για	την	ανεργία	θα	είναι	11,4	τοις	
εκατό.	Οι	προγνώσεις	δείχνουν	ότι	τα	έσοδα	στον	κρατικό	προϋπο-
λογισμού	θα	μειωθούν	κατά	6,5	δισ.	λέβα	σε	σύγκριση	με	το	2009.

Το	 υπουργείο	 και	 το	 ΕΕΣΒ	 συμφώνησαν	 να	 συνεχίσουν	 τη	
συνεργασία	 με	 μέτρα	 για	 την	 προώθηση	 της	 απασχόλησης,	 τις	
βέλτιστες	πρακτικές	και	την	κοινωνική	ευθύνη.		

Среща	на	ГБСБ	с	
министъра на труда

συνάντηση του  
ΕΕσβ με τον  

υπουργό Εργασίας
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Председателят	 на	 борда	 на	 директорите	 на	 Гръцкия	
бизнес	съвет	в	България	(ГБСБ)	г-н	Янис	Поликандри-
отис	 проведе	 работна	 среща	 с	 д-р	 Румяна	 Желева,	
министър	на	външните	работи.	Срещата	се	проведе	
в	Министерството	на	външните	работи	на	20	октом-

ври	2009	г.	по	молба	на	Съвета.
Други	представители	на	ГБСБ	бяха	г-н	Спиридон	Аргиропу-

лос,	главен	секретар,	и	г-н	Димитър	Лъжов,	изпълнителен	дирек-
тор.	 От	 страна	 на	 министерството,	 участници	 в	 срещата	 бяха		
г-н	Димитър	Кюмюрджиев,	началник	на	политическия	кабинет	и	
г-н	Димитър	Арнаудов,	съветник.

Г-н	Поликандриотис	разясни	мисията	на	Съвета	и	наблегна	на	
неизменната	му	цел	да	насърчава	растежа	на	бизнеса	и	сътруд-
ничеството	между	Гърция	и	България.

„Нашият	Съвет	се	отвори	към	изявени	български	компании	с	
амбиции	за	инвестиции	в	Гърция.	Ние	разширяваме	спектъра	на	
дейностите	си”,	каза	г-н	Поликандриотис.	Той	изтъкна,	че	Гръцкият	
бизнес	съвет	е	с	близо	петгодишна	история	и	е	единствената	орга-
низация,	представляваща	гръцкия	и	кипърския	бизнес	в	България.

Д-р	Желева	заяви	решимостта	на	министерството	„да	засили	
сътрудничеството	между	двете	държави”	особено	в	икономиче-
ската	сфера	и	особено	във	времена	на	икономическа	криза.	Тя	
сподели,	че	правителството	прави	повторен	преглед	на	проекта	
за	 изграждане	 на	 петролопровода	 Бургас-Александруполис.	
Отварянето	на	нов	граничен	контролно-пропускателен	пункт	–		
Златоград-Ксанти	е	друг	значим	проект.

Съветът	и	Министерството	на	външните	работи	обсъдиха	въз-
можностите	за	по-мащабно	сътрудничество	под	шапката	на	Орга-
низацията	 за	 Черноморско	 икономическо	 сътрудничество	 (ЧИС).	
България	поема	председателството	на	тази	организация	на	1	ноем-
ври	 2009	 г.	 Намерението	 на	 д-р	 Желева	 е	 да	 стимулира	 работата	
между	 	държавите	в	тази	организация	 	в	условията	на	по-голяма	
прозрачност.	Според	нея,	от	особено	значение	е	не	толкова	броят	
на	работните	групи	в	рамките	на	ЧИС,	колкото	ефективността	им.

Гръцкият	 бизнес	 съвет	 заяви	 готовност	 да	 предостави	 екс-
пертни	познания	по	отношение	на	усвояването	на	средства	от	ЕС	
и	да	окаже	помощ	на	българското	правителство	при	наваксването	
на	очерталото	се	в	този	смисъл	закъснение.	Г-н	Аргиропулос	при-
веде	няколко	примера	за	отлично	двустранно	сътрудничество	в	
регионите	край	гръцко-българската	граница.	Той	каза,	че	понас-
тоящем	има	възможност	за	още	по-интензивно	сътрудничество	
и	обясни,	че	гръцките	компании	имат	необходимите	експертни	
познания	и	желание	за	подкрепа	и	в	това	направление.		

Ο	πρόεδρος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	του	Ελληνικού	
Επιχειρηματικού	Συμβουλίου	στη	Βουλγαρία	(ΕΕΣΒ),	
κ.	 Γιάννης	 Πολυκανδριώτης	 πραγματοποίησε	
συνάντηση	 εργασίας	 με	 την	 Διδάκτορα	 Ρουμιάνα	
Ζέλεβα,	 Υπουργό	 Εξωτερικών	 της	 Βουλγαρίας.	

Η	 συνάντηση	 διεξάχθηκε	 στο	 Υπουργείο	 Εξωτερικών	 στις	 20	
Οκτωβρίου	2009	κατόπιν	αιτήματος	του	Συμβουλίου.

Παρόντες	ήταν	επίσης	ως	εκπρόσωποι	του	ΕΕΣΒ		ο	κ.	Σπυρίδων	
Αργυρόπουλος,	Γενικός	Γραμματέας	και	ο	κ.	Ντιμίταρ	Λαζόβ,	Γενικός	
Διευθυντής.	Από	την	πλευρά	του	υπουργείου	στη	συνάντηση	συμ-
μετείχαν	ο	κ.	Ντιμίταρ	Κιουμιουρτζίεφ,	Προϊστάμενος	του	πολιτικού	
γραφείου	και	ο	κ.	Ντιμίταρ	Αρναούντοφ,	σύμβουλος.

Ο	κ.	Πολυκανδριώτης	αποσαφήνισε	την	αποστολή	του	Συμ-
βουλίου	και	υπογράμμισε	το	στόχο	του	για	την	προώθηση	της	
ανάπτυξης	των	επιχειρήσεων	και	τη	διευκόλυνση	της	συνεργα-
σίας	ανάμεσα	στην	Ελλάδα	και	στη	Βουλγαρία.

«Το	 Συμβούλιό	 μας	 έγινε	 ανοιχτό	 προς	 βουλγαρικές	 εται-
ρείες	με	φιλοδοξίες	να	επενδύσουν	στην	Ελλάδα.	Επεκτείνουμε	
το	φάσμα	των	δραστηριοτήτων	μας»,	δήλωσε	ο	κ.	Πολυκανδρι-
ώτης.	Τόνισε	επίσης	ότι	το	Ελληνικό	Επιχειρηματικό	Συμβούλιο	
έχει	σχεδόν	πέντε	χρόνια	 ιστορία	και	είναι	η	μόνη	οργάνωση	
που	εκπροσωπεί	τις	Ελληνικές	και	Κυπριακές	επιχειρήσεις	στη	
Βουλγαρία.

Η	κ.	Ζέλεβα	δήλωσε	την	αποφασιστικότητα	του	υπουργείου	
«να	 ενισχύσει	 τη	 συνεργασία	 μεταξύ	 των	 δύο	 χωρών»	 συγκε-
κριμένα	 στον	 οικονομικό	 τομέα	 και	 ιδιαίτερα	 σε	 μια	 περίοδο	
οικονομικής	κρίσης.	Είπε	επίσης	ότι	η	κυβέρνηση	κάνει	δεύτερη	
ανάγνωση	 του	 έργου	 για	 την	 κατασκευή	 του	 πετρελαιαγωγού	
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.	 Το	 άνοιγμα	 νέου	 μεθοριακού	
σταθμού	Ζλατογκράντ-Ξάνθη	είναι	άλλο	ένα	σημαντικό	έργο.

Το	Συμβούλιο	και	το	Υπουργείο	Εξωτερικών	συζήτησαν	τις	
δυνατότητες	για	ευρύτερη	συνεργασία	υπό	την	αιγίδα	του	Οργα-
νισμού	 Οικονομικής	 Συνεργασίας	 Ευξείνου	 Πόντου	 (ΟΣΕΠ).	 Η	
Βουλγαρία	 αναλαμβάνει	 την	 προεδρία	 του	 οργανισμού	 αυτού	
στις	1	Νοεμβρίου	2009.	Η	πρόθεση	της	κ.	Ζέλεβα	είναι	να	ενθαρ-

ρύνει	τη	μεγαλύτερη	διαφάνεια	στη	συνεργασία	
μεταξύ	των	δύο	χωρών.	Κατά	τη	γνώμη	της	είναι	
ιδιαίτερα	 σημαντικός	 όχι	 τόσο	 ο	 αριθμός	 των	
ομάδων	 εργασίας	 στο	 πλαίσιο	 του	 ΟΣΕΠ,	 όσο	
σημαντική	είναι	η	αποτελεσματικότητά	τους.

Το	 Ελληνικό	 Επιχειρηματικό	 Συμβούλιο	
δήλωσε	 ετοιμότητα	 να	 παράσχει	 τεχνογνωσία	
όσον	 αφορά	 την	 απορρόφηση	 των	 κοινοτικών	
κονδυλίων	 και	 να	 βοηθήσει	 τη	 βουλγαρική	
κυβέρνηση	στην	αντιμετώπιση	της	καθυστέρη-
σης	 που	 προκύπτει	 στο	 θέμα	 αυτό.	 Ο	 κ.	 Αργυ-
ρόπουλος	 έφερε	 μερικά	 παραδείγματα	 για	 την	
εξαιρετική	 διμερή	 συνεργασία	 στις	 περιοχές	
κοντά	στα	ελληνο-βουλγαρικά	σύνορα.	Είπε	ότι	
σήμερα	 υπάρχουν	 περιθώρια	 για	 πιο	 εντατική	
συνεργασία	και	εξήγησε	ότι	οι	ελληνικές	επιχει-
ρήσεις	έχουν	την	τεχνογνωσία	και	την	προθυμία	
για	υποστήριξη	προς	αυτή	την	κατεύθυνση.			

Среща в Министерството на външните работи 
разкрива възможности за по-мащабно сътрудничество

Η	συνάντηση	στο	Υπουργείο	
Εξωτερικών	ανοίγει	το	δρόμο		

για	ευρύτερη	συνεργασία
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След	 четири	 и	 половина	 години	 съществуване	
Гръцкият	бизнес	съвет	в	България	(ГБСБ)	е	вече	
третото	по	големина	сдружение	на	чуждестран-
ния	бизнес	в	страната	след	американската	и	гер-
манска	търговски	камари.	Гръцкият	бизнес	дава	

работа	на	80	000	души	в	България,	а	общият	размер	на	гръц-
ките	 инвестиции	 възлиза	 на	 2	 милиарда	 евро.	 Това	 заяви	
новият	 изпълнителен	 директор	 на	 ГБСБ	 Димитър	 Лъжов	
пред	членовете	на	Съвета	на	21	октомври	2009	г.

„Това	е	голяма	отговорност	и	носи	своите	задължения”,	
добави	 г-н	 Янис	 Поликандриотис,	 председател	 на	 Съвета.	
За	осъзнаването	на	тази	отговорност	говорят	зачестилите	
през	м.	септември	и	октомври	срещи	с	представителите	на	
държавните	институции	и	със	сродни	организации.

Представители	на	ГБСБ	се	срещнаха	с	българските	мини-
стри	на	външните	работи	и	на	труда	и	социалната	политика	
Румяна	Желева	и	Тотю	Младенов.	Бе	проведен	разговор	и	с	
Американската	търговска	камара	в	България,	 	планира	се	
разговор	и	с	немските	колеги.

На	свой	ред	първата	по	рода	си	среща	с	членовете	по	
злободневен	 проблем,	 а	 именно	 такса	 смет,	 бе	 заявка	 за	
нов	тип	–	експертна	–	грижа	за	членовете	на	Съвета,	каза	
г-н	Поликандриотис	и	призова	участниците	да	се	включат	с	
идеи	за	проблемни	казуси.

Установените	 традиции	 също	 не	 бяха	 загърбени.	 Сре-
щата	 в	 хотел	„Шератон”	 бе	 повод	 нови	 осем	 компании	 от	
различни	 сфери	 на	 дейност	 да	 представят	 дейността	 си.	
Презентации	направиха:	

Glass Cleaning	 –	 компания,	 чието	 мото	 най-добре	
представя	продукцията	й	–	„Всичко	за	чистотата	и	хиги-
ената”;
Printamax	–	фирма	за	широкоформатен	печат;
Nestle Ice Cream Bulgaria	 –	 българският	 филиал	 на	
втората	по	големина	компания	за	производство	и	про-
дажба	на	сладолед	в	света	след	Unilever;
Siamatras	 –	 една	 от	 първите	 гръцки	 фирми	 в	 Бълга-
рия,	специализираща	в	интериорни	решения	за	банки,	
хотели,	търговски	центрове;
Sunlight Industrial	–	част	от	Germanos	Group	и	експерт	
в	производството	на	батерии	и	интегрирани	енергийни	
системи;
Teka System	–	подразделение	на	Viohalco	Group	и	парт-
ньор	на	немската	фирма	за	корпоративни	ИТ	решения	
SAP;
Адвокатско дружество „Тончева и Партньори”	–	спе-
циалистът	в	корпоративните	и	юридически	консултации;
Advertising Prodigy –	 една	 млада	 гръцка	 компания	
за	 маркетинг	 и	 реклама,	 чиито	 акции	 се	 търгуват	 на	
Софийската	фондова	борса.	 
















Μ	ετά	 από	 4,5	 χρόνια	 ύπαρξης,	 το	 Ελληνικό	
Επιχειρηματικό	 Συμβούλιο	 στη	 Βουλγαρία	
(ΕΕΣΒ)	είναι	πλέον	η	τρίτη	μεγαλύτερη	ένωση	
ξένων	 επιχειρήσεων	 στη	 χώρα	 μετά	 από	
το	 αμερικανικό	 και	 το	 γερμανικό	 εμπορικό	

επιμελητήριο.	 Οι	 ελληνικές	 επιχειρήσεις	 απασχολούν	 80	 000	
άτομα	 στη	 Βουλγαρία	 και	 το	 συνολικό	 ποσό	 των	 ελληνικών	
επενδύσεων	ανέρχεται	σε	2	δισ.	ευρώ.	Αυτό	ανακοίνωσε	ο	νέος	
γενικός	διευθυντής	του	ΕΕΣΒ	κ.	Ντιμίταρ	Λαζόβ	στα	μέλη	του	
Συμβουλίου	στις	21	Οκτωβρίου	2009.

«Αυτό	 είναι	 μεγάλη	 ευθύνη	 και	 επιβάλλει	 πολλές	 υποχρεώ-
σεις»,	 πρόσθεσε	 ο	 κ.	 Γιάννης	 Πολυκανδριώτης,	 πρόεδρος	 του	
Συμβουλίου.	Την	επίγνωση	της	ευθύνης	αυτής	υποδεικνύουν	και	
οι	συναντήσεις	που	έγιναν	όλο	και	πιο	συχνές	τον	Σεπτέμβριο	και	
τον	Οκτώβριο	με	εκπροσώπους	των	κρατικών	θεσμών	και	οργανι-
σμών	στη	Βουλγαρία.

Εκπρόσωποι	του	ΕΕΣΒ	συναντήθηκαν	με	την	υπουργό	εξωτε-
ρικών	κ.	Ρουμιάνα	Ζέλεβα	και	με	τον	υπουργό	κοινωνικής	πολι-
τικής	κ.	Τότιου	Μλαντένοφ.	Πραγματοποιήθηκε	συνομιλία	και	με	
το	Αμερικανικό	Εμπορικό	Επιμελητήριο	στη	Βουλγαρία,	ενώ	στο	
μέλλον	σχεδιάζεται	παρόμοια	εκδήλωση	και	με	τους	Γερμανούς	
συναδέλφους.

Παράλληλα,	η	πρώτη	του	είδους	της	συνάντηση	με	τα	μέλη,	
σχετικά	με	ένα	θέμα	επίκαιρο	όπως	τα	τέλη	καθαριότητας,	ήταν	η	
πρώτη	διαβούλευση	με	εμπειρογνώμονες	και	μέλη	του	Συμβου-
λίου,	είπε	ο	κ.	Πολυκανδριώτης	και	κάλεσε	τους	συμμετέχοντες	να	
συμβάλουν	με	ιδέες	για	προβληματικές	περιπτώσεις.

Οι	 καθιερωμένες	 παραδόσεις	 επίσης	 δεν	 παραλείφθηκαν.	
Η	 συνάντηση	 στο	 ξενοδοχείο	 Sheraton	 πραγματοποιήθηκε	 με	
αφορμή	την	παρουσίαση	που	έκαναν	οκτώ	νέες	εταιρείες	από	διά-
φορους	τομείς.	Παρουσιάσεις	έκαναν	οι:	

Glass Cleaning	 –	 εταιρεία	 το	 σύνθημα	 της	 οποίας	
παρουσιάζει	 με	 τον	 καλύτερο	 τρόπο	 τη	 δραστηριότητά	
της:	«Τα	πάντα	για	την	καθαριότητα	και	την	υγιεινή»	
Printamax	–	εταιρεία	ειδικευμένη	στις	εκτυπώσεις	μεγάλων	
διαστάσεων
Nestle	Ice	Cream	Bulgaria	–	το	βουλγαρικό	υποκατάστημα	
της	 δεύτερης	 μεγαλύτερης	 εταιρείας	 παραγωγής	 και	
πώλησης	παγωτού	στον	κόσμο	μετά	την	Unilever
Siamatras	 –	 μία	 από	 τις	 πρώτες	 ελληνικές	 εταιρίες	 στη	
Βουλγαρία,	ειδικευμένη	σε	λύσεις	εσωτερικού	για	τράπεζες,	
ξενοδοχεία,	εμπορικά	κέντρα
Sunlight	 Industrial	 –	 μέλος	 του	 ομίλου	 Germanos	 με	
ειδίκευση	 στην	 παραγωγή	 ηλεκτρικών	 μπαταριών	 και	
ενεργειακών	συστημάτων
Teka	 System	 –	 θυγατρική	 του	 ομίλου	 Viohalco	 και	
συνεργάτης	της	γερμανικής	εταιρείας	ΙΤ	λύσεων	SAP
Δικηγορικό	γραφείο	«Toncheva	&	Partners»	–	ο	ειδικός	στις	
εταιρικές	και	νομικές	συμβουλές
Advertising	Prodigy	–	μια	νέα	ελληνική	εταιρεία	για	μάρκε-
τινγκ	και	διαφήμιση,	οι	μετοχές	τη	οποίας	διαπραγματεύονται	
στο	Χρηματιστήριο	της	Σόφιας.		

















отговорността 
да	си	трети		
в	България

Η ευθύνη να είσαι 
νούμερο 3  

στη βουλγαρία
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Η aDV prODiGy Α.Ε.	 είναι	 εταιρεία	
holding	 παροχής	 υπηρεσιών	 brand	 marketing,	
εισηγμένη	στο	χρηματιστήριο	της	Σόφιας,	με	γρα-
φεία	στην	Αθήνα	και	τη	Σόφια.	Δραστηριοποιείται	
στην	Ελλάδα,	τη	Βουλγαρία	και	την	ευρύτερη	ΝΑ	
Ευρώπη.	 Προσφέρει	 ολοκληρωμένες	 υπηρεσίες	
brand	 marketing,	 brand	 identity,	 experienced	
marketing,	 στρατηγικής	 και	 υποστήριξης	 του	
brand,	τηλεοπτικών	παραγωγών,	διαφήμισης	και	
προωθητικών	 προγραμμάτων,	 καθώς	 και	 άλλες	
υπηρεσίες,	 από	 τη	 σύλληψη	 της	 ιδέας	 έως	 την	
πλήρη	υλοποίηση	της.

Η GLass cLeaninG	είναι	ελληνική	εται-
ρεία	με	πλούσια	γκάμα	προϊόντων	καθαρισμού	και	
υγιεινής	τόσο	για	το	γραφείο,	όσο	και	για	το	σπίτι.	
Εισέρχεται	 στη	 Βουλγαρία	 το	 2007	 και	 σήμερα	
διαθέτει	ένα	κατάστημα	και	κέντρο	διανομής	στη	
Σόφια.	 Η	 εταιρεία	 επικεντρώνεται	 κυρίως	 στις	
πωλήσεις	μέσω	καταλόγου	και	τηλεφώνου.

Η MODUs cOnsULt	 ιδρύθηκε	 το	 1995.	
Το	 δικηγορικό	 γραφείο	 «Toncheva	 &	 Partners»	
είναι	 ο	 διάδοχος	 της	 δραστηριότητας	 και	 των	
παραδόσεων	 της	 Modus	 Consult	 στις	 νομικές	
συμβουλές.	 Οι	 εμπειρογνώμονες	 των	 εταιριών	
ειδικεύονται	σε	εμπορικό	δίκαιο,	παραχωρήσεις	
και	δημόσιες	συμβάσεις,	πνευματική	ιδιοκτησία,	
φορολογικό,	 διοικητικό	 και	 εργατικό	 δίκαιο,	
είσπραξη	απαιτήσεων	κ.λπ.	Προσφέρει	επαγγελ-
ματικές	 συμβουλές,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	
χρηματοοικονομικής	 βελτιστοποίησης	 επενδύ-
σεων	μέσω	της	χρήσης	ευρωπαϊκών	κονδυλίων.

Η nestLÉ ice creaM BULGaria είναι	
ο	 μεγαλύτερος	 παραγωγός	 παγωτού	 στη	 χώρα.	
Η	 σύγχρονη	 παραγωγική	 βάση	 στη	 Βάρνα	 είναι	
βασικός	προμηθευτής	συσκευασμένων	παγωτών	
για	 τη	 βουλγαρική	 και	 τη	 ρουμανική	 αγορά	 και	
έχει	πιστοποιηθεί	σύμφωνα	με	τις	απαιτήσεις	του	
ISO	 22000.	Το	 εθνικό	 δίκτυο	 διανομής	 της	 εται-
ρείας	περιλαμβάνει	ολόκληρη	τη	Βουλγαρία,	δια-
θέτει	14	500	ψυγεία,	100	φορτηγά	και	εξυπηρετεί	
περισσότερους	 από	 13	 000	 πελάτες.	 Στη	 λίστα	
των	 προϊόντων	 της	 εταιρείας	 περιλαμβάνονται	
70	διαφορετικά	είδη	παγωτού	για	όλες	τις	κατη-
γορίες	καταναλωτών.









aDV prODiGy	е	холдингово	дружество	
с	офиси	в	Атина	и	София,	което	предлага	услуги	
за	бранд	маркетинг	и	чиито	акции	се	търгуват	
на	 Българската	 фондова	 борса.	 Развива	
дейност	в	Гърция,	България	и	останалата	част	от	
Югоизточна	Европа.	Предлага	цялостни	услуги	
за	 бранд	 маркетинг,	 брандова	 идентичност,	
experienced	marketing,	стратегия	и	поддръжка	
на	 брандове,	 телевизионни	 продукции,	
рекламни	 и	 промоционални	 програми,	 както	
и	 други	 услуги:	 от	 самата	 идея	 до	 пълното	 й	
осъществяване.

Глас клИйнИнГ е	 гръцка	 фирма	 с	
богат	 асортимент	 от	 продукти	 за	 почистване	
и	 хигиенна	 поддръжка	 както	 за	 офиса,	 така	 и	
за	дома.	В	България	навлиза	през	2007	г.	и	към	
момента	разполага	с	магазин	и	център	за	дист-
рибуция	в	София.	Фирмата	залага	предимно	на	
продажбата	по	каталог	и	телефон.

модус консулт	 e	 	 създаденa	 	 през			
1995	 г.	 Адвокатско	 дружество	 Тончева	 и	 парт-
ньори	 e	 приемник	 на	 дейността	 и	 традици-
ите	 на	 Модус	 Консулт	 в	 областта	 на	 правните	
консултации.	 Eкспертите	 на	 фирмите	 са	 спе-
циализирани	 в	 сферите	 на	 корпоративното	
и	 търговско	 право,	 концесии	 и	 обществени	
поръчки,	интелектуална	собственост,	данъчно,	
административно	 и	 трудово	 право,	 събиране	
на	вземания	и	др.	Предлага	и	бизнес	консулти-
ране,	 включително	 финансово	 оптимизиране	
на	инвестиции	чрез	използване	на	европейски	
фондове.

нестле айс крИйм бълГарИя 
е	 най-големият	 производител	 на	 сладолед	 в	
страната.	 Съвременната	 производствена	 база	
в	гр.	Варна	е	основен	доставчик	на	пакетиран	
сладолед	 за	 българския	 и	 румънския	 пазар	 и	
е	 сертифицирана	 според	 изискванията	 на	 ISO	
22000.	Националната	дистрибуторска	мрежа	на	
компанията	обхваща	териториално	цяла	Бълга-
рия,	разполага	с	14	500	фризера,	100	камиона	и	
обслужва	повече	от	13	000	клиента.	В	продукто-
вата	листа	на	компанията	се	включват	70	вида	
сладолед,	предназначени	за	всички	категории	
консуматори.
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Създадена	 през	 2001	 г., ПрИнтамакс 
е	сред	първите	участници	на	пазара	за	външна	
реклама.	Фокусът	на	фирмата	е	върху	широко-
форматния	 печат,	 а	 услугите	 й	 включват	 про-
ектиране	на	рекламни	продукти;	изработка	на	
рекламни	конструкции;	печат	на	постери	върху	
различни	 видове	 материали;	 брандиране	 на	
транспортни	средства.	Разполага	със	собствена	
техническа	база.	Сред	клиентите	на	Принтамакс	
са	Глобул,	Пощенска	банка,	Пиреос	Банк,	Алфа	
Банк,	Оргахим.

сИаматрас е	 бизнес-група	 с	 присъс-
твие	в	Гърция	и	на	Балканите.	Стартът	на	дей-
ността	в	България	е	през	сравнително	далечната	
2003	г.,	което	я	прави	една	от	първите	гръцки	
фирми	в	страната.	Специализира	в	цялостното	
оформление	 на	 вътрешното	 и	 външно	 прос-
транство	на	офиси,	хотели,	магазини,	домове.

сънлайт ИндастрИъл еоод е	
представител	в	България	на	SYSTEMS	SUNLIGHT	
S.A.,	лидер	в	проектирането,	производството	и	
разпространението	на	интегрирани	енергийни	
системи	и	батерии	със	специално	приложение.	
Продуктовата	 гама	 на	 фирмата	 включва	 над	
1500	 специализирани	 продукта,	 сред	 които:	
Стационарни	 и	 тягови	 оловно-киселинни	
батерии	(отворен	тип);	oловни	клапанно	регу-
лирани	 необслужваеми	 батерии	 (VRLA);	 фото-
волтаични	 системи;	 захранващи	 системи;	 UPS	
системи;	дизелови	генератори.

тека сИстемс е	 водеща	 компания	 с	
дългогодишен	 опит	 в	 областта	 на	 информа-
ционните	 технологии.	 Компанията	 работи	 	 на	
българския	 пазар	 от	 2003	 г.	 и	 в	 качеството	 си	
на	 партньор	 на	 SAP	 предлага	 проектиране,	
внедряване	 и	 поддръжка	 на	 SAP	 софтуерни	
решения	за	фирмено	управление	(SAP	ERP,	SAP	
Business	Suite),	както	и	обучение	за	работа	със	
системата.	В	България,	компанията	разполага	с	
екип	от	сертифицирани	от	SAP	AG	консултанти,	
притежаващи	 опит	 от	 редица	 проекти	 в	 стра-
ната	и	чужбина.









Η printaMaX	ιδρύθηκε	το	2001	και	είναι	
μεταξύ	των	πρώτων	συμμετεχόντων	στην	αγορά	
για	 υπαίθρια	 διαφήμιση.	 Η	 εταιρεία	 ειδικεύεται	
στις	 εκτυπώσεις	 μεγάλων	 διαστάσεων	 ενώ	 οι	
υπηρεσίες	της	περιλαμβάνουν	σχεδιασμό	διαφη-
μιστικών	 προϊόντων,	 παραγωγή	 διαφημιστικών	
εγκαταστάσεων,	 εκτύπωση	 αφισών	 σε	 διάφορα	
υλικά,	 εκτυπώσεις	 σε	 οχήματα.	 Διαθέτει	 ιδιό-
κτητες	εγκαταστάσεις.	Μεταξύ	των	πελατών	της	
Printamax	είναι	οι	Globul,	Postbank,	Τράπεζα	Πει-
ραιώς,	Alpha	Bank,	Orgachim.	

Η siaMatras	 είναι	 επιχειρηματικός	 όμι-
λος	 με	 γραφεία	 στην	 Ελλάδα	 και	 τα	 Βαλκάνια.	
Η	 έναρξη	 της	 δραστηριότητας	 στη	 Βουλγαρία	
πραγματοποιήθηκε	το	σχετικά	μακρινό	2003,	το	
οποίο	την	καθιστά	μία	από	τις	πρώτες	ελληνικές	
εταιρίες	 στη	 χώρα.	 Ειδικεύεται	 στη	 γενική	 δια-
μόρφωση	εσωτερικού	και	εξωτερικού	χώρου	σε	
γραφεία,	ξενοδοχεία,	καταστήματα	και	σπίτια.

Η sUnLiGht inDUstriaL LtD. 
είναι	 εκπρόσωπος	 στη	 Βουλγαρία	 της	 SYSTEMS	
SUNLIGHT	S.A.	–	κορυφαία	εταιρεία	στο	σχεδια-
σμό,	την	κατασκευή	και	τη	διανομή	ολοκληρωμέ-
νων	ενεργειακών	συστημάτων	και	συσσωρευτών	
για	 ειδικές	 εφαρμογές.	 Η	 γκάμα	 προϊόντων	 της	
εταιρείας	 περιλαμβάνει	 πάνω	 από	 1500	 ειδικά	
προϊόντα	 όπως:	 συσσωρευτές	 μολύβδου-οξέος	
(ανοιχτού	τύπου),	μπαταρίες	μολύβδου	κλειστού	
τύπου	(VRLA),	φωτοβολταϊκά	συστήματα,	συστή-
ματα	 ενέργειας,	 συστήματα	 UPS,	 γεννήτριες	
diesel.

Η teKa systeMs	είναι	κορυφαία	εταιρεία	
με	 μακρά	 εμπειρία	 στον	 τομέα	 της	 τεχνολογίας	
πληροφορικής.	Η	εταιρεία	είναι	στη	βουλγαρική	
αγορά	 από	 το	 2003	 και	 ως	 συνεργάτης	 της	 SAP	
παρέχει	 σχεδιασμό,	 υλοποίηση	 και	 υποστήριξη	
των	 λύσεων	 της	 SAP	 για	 διαχείριση	 εταιρειών	
(SAP	 ERP,	 SAP	 Business	 Suite),	 καθώς	 και	 εκπαί-
δευση	χρηστών.	Στη	Βουλγαρία	η	εταιρεία	διαθέ-
τει	 ομάδα	 τοπικών	 πιστοποιημένων	 συμβούλων	
SAP	AG	με	εμπειρία	σε	πολλά	έργα	στο	εσωτερικό	
και	στο	εξωτερικό.
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НИКОЛАй КОСТОВ

Гърция се сдоби с ново правителство, а страната в 
продължение на четири години ще бъде управля-
вана от Георгиос Папандреу, третият представител 
на една от най-влиятелните политически династии, 
който е внук и син на двамата видни премиери –  

Георгиос (дядо) и Андреас (баща).
Папандреу-младши състави правителство, след като него-

вата социалистическа партия ПАСОК извоюва съкрушителна 

Αλλαγή εξουσίας 
στην Ελλάδα
Άρχισε	η	«εποχή	του	

Παπανδρέου	του	νεώτερου»
νικολαι κοστοφ

Η Ελλάδα απέκτησε νέα κυβέρνηση και η χώρα για τέσσερα χρό-
νια θα κυβερνηθεί από τον Γιώργο Παπανδρέου – ο τρίτος εκπρό-
σωπος μιας από τις πλέον σημαίνοντες πολιτικές δυναστείες, ο 
οποίος είναι εγγονός και γιος των δύο εξέχοντων πρωθυπουργών –  
του Γιώργου (παππούς) και του Ανδρέα (πατέρας).

Ο Παπανδρέου ο νεώτερος σχημάτισε κυβέρνηση αφού το 
κόμμα του – το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ – κέρδισε μια σαρωτική 
νίκη, εξασφαλίζοντας μια σταθερή πλειοψηφία 160 (από συνολικά 
300) εδρών στις έκτακτες  βουλευτικές εκλογές που ζητήθηκαν 
από τον συντηρητικό Κώστα Καραμανλή και οι οποίες τελείωσαν 
με ιστορική ήττα του κόμματός του – Νέα Δημοκρατία. 

Το υπουργικό συμβούλιο των σοσιαλιστών κυριαρχείται από 
στενούς φίλους και συνεργάτες του Παπανδρέου και για πρώτη 
φορά βασικά υπουργεία έχουν ανατεθεί σε εννέα γυναίκες. 

«Άρχισε η εποχή του Παπανδρέου του νεώτερου, μένει να 
δούμε πώς θα τελειώσει», έγραψε η ελληνική εφημερίδα Έθνος, 
υπενθυμίζοντας την βαριά κληρονομιά που άφησε ο προκάτοχός 
του, ο Κ. Καραμανλής – υψηλή ανεργία, χαμηλά έσοδα στον προ-
ϋπολογισμό και αβέβαιη οικονομία, για να σώσει την Ελλάδα από 
την ύφεση.

Η οικογένεια Παπανδρέου μπορεί και να παραπέμπει σε 
παλιές εποχές, αλλά από τότε που ο Γεώργιος εξελέγη αρχηγός 
του ΠΑΣΟΚ το 2004, έχει δώσει δύσκολες μάχες για τη ριζική 
ανανέωση του Κινήματος.

Σε μια στιγμή όταν πολλοί Έλληνες είναι δύσπιστοι απένα-
ντι σε ένα κόμμα η παλιά φρουρά του οποίου έχει αμαυρωθεί 
από κατηγορίες για σκάνδαλα και αυταρέσκεια στο παρελθόν, ο 
Παπανδρέου είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει τη διαφάνεια 
στην ελληνική πολιτική.

Οι σοσιαλιστές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την αβέβαιη 
οικονομία μετά από χρόνια ισχυρής ανάπτυξης, αλλά και με 
υψηλή ανεργία και έλλειμμα προϋπολογισμού που υπερβαίνει το 
6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

смяна на 
властта 
в	Гърция

Започна	„ерата	на		
Папандреу-младши”
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победа, осигурявайки си солидно мнозинство от 160 от общо 
300 депутатски места на предсрочните парламентарни избори,  
поискани от консерватора Костас Караманлис и завършили с 
историческо поражение за партията му Нова демокрация.

Кабинетът на социалистите е доминиран от близки при-
ятели и сътрудници на Папандреу и за първи път в него клю-
чови министерства са поверени на девет жени. 

„Започна ерата на Папандреу-младши, остава да видим как 
ще свърши”, писа гръцкият в. „Етнос”, припомняйки тежкото 
наследство,  оставено от неговия предшественик Караманлис −  
висока безработица, ниски бюджетни приходи и неуверена 
икономика, за да измъкне Гърция от ръба на рецесията.

Фамилията Папандреу може да напомня за стари времена, 
но откакто бе избран за лидер на социалистическата партия 
ПАСОК през 2004 г. той води трудна битка 
за радикално обновяване на формацията.

В момент, когато много гърци са скеп-
тични към една партия, чиято стара гвардия 
бе опетнена от твърдения за скандали и само-
доволство в миналото, Папандреу е решен да 
внесе прозрачност в гръцката политика.

Социалистите ще трябва да се справят с 
неуверена икономика след години на значи-
телен растеж, а също с висока безработица 
и бюджетен дефицит, превишаващ 6% от 
брутния вътрешен продукт.

Партията им ПАСОК се ангажира с нов 
подход към икономическата криза, като 
обеща по-големи данъци за богатите и под-
помагане на бедните. За разлика от него, 
лидерът на консерваторите Костас Караман-
лис призоваваше за рестрикции и за замра-
зяване на заплатите в държавния сектор.

Слабите бюджетни приходи принудиха 
правителството да прибегне към заем от 
52 милиарда евро досега тази година, за да 
финансира нарастващия бюджетен дефи-
цит, който се очаква да превиши 8% от 
брутния вътрешен продукт.

Социологическите проучвания през 
последните няколко месеца показаха, че 
петте години управление на консервато-
рите, което започна с големи надежди за 
спасяване на несигурната икономика и 
което накрая завърши със случаи на скан-
дали и корупция, е омръзнало на гърците.

В предизборната си кампания Папан-
дреу обяви план от 100 дни, за да внесе в 
парламента законопроекти, насочени към 
подпомагане на малкия и среден бизнес. 
Той поиска увеличение на заплащането на 
труда, което да компенсира инфлацията, и 
реформирана данъчна система, налагаща 
по-голям данъчен товар на богатите. 

Той обеща също да не увеличава бюро-
крацията въпреки създаването на нови 
министерства − на икономиката, околната 
среда и защита на гражданите. Премахна 
някои министерства, но създаде нови, като 
загатна за намерението си да обедини други 
ведомства на правителството.

Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για μια  νέα προσέγγιση στην 
οικονομική κρίση, υποσχόμενο αύξηση των φόρων για τους 
πλούσιους και βοήθεια για τους φτωχούς. Αντίθετα, ο ηγέτης των 
συντηρητικών ο Κώστας Καραμανλής καλούσε για περιορισμούς 
και πάγωμα των μισθών στο δημόσιο τομέα.

Τα χαμηλά έσοδα  του προϋπολογισμό ανάγκασαν την κυβέρ-
νηση να καταφύγει σε δάνειο ύψους 52 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
μέχρι στιγμής, φέτος, για να χρηματοδοτήσει το αυξανόμενο 
έλλειμμα του προϋπολογισμού, το οποίο αναμένεται να υπερβεί 
το 8% του ΑΕΠ.

Οι δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες έδειξαν ότι η πεντά-
χρονη κυβέρνηση των συντηρητικών, που ξεκίνησε με μεγάλες 
ελπίδες για τη διάσωση της οικονομίας, η οποία τελικά τελείωσε με 
σκάνδαλα και υποθέσεις διαφθοράς, έχει κουράσει τους Έλληνες.

На 6 октомври Георгиос Папандреу положи клетва като нов министър-председател на страната.
Στις 6 Οκτωβρίου ορκίστηκε ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Γιώργος Παπανδρέου.
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Στην προεκλογική καμπάνια του ο Παπανδρέου ανακοίνωσε 
ένα σχέδιο 100 ημερών για να υποβάλει στο κοινοβούλιο νομο-
σχέδια για διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζήτησε 
αύξηση των μισθών η οποία να αναπληρώσει τον πληθωρισμό, 
και μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος ωστε να μεγα-
λώσει η  φορολογική επιβάρυνση για τους πλούσιους. 

Επίσης, υποσχέθηκε να μην αυξήσει τη γραφειοκρατία, παρά 
τη δημιουργία νέων υπουργείων – στην οικονομία, στο περι-
βάλλον και στην προστασία του πολίτη. Κατήργησε ορισμένα 
υπουργεία, αλλά δημιούργησε καινούρια, καθώς επανέφερε την 
πρόθεσή του να ενώσει άλλες υπηρεσίες της κυβέρνησης.

Ο Παπανδρέου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την επιχει-
ρηματική κοινότητα στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, 
απαιτούν διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα, να εξασφαλίσουν σταθερότητα στην αγορά 
εργασίας και να προσφέρουν ταυτόχρονα τη λήψη «μέτριων» 
μέτρων για σταθεροποίηση της οικονομίας. 

Προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης θα είναι ο εκσυγχρονι-
σμός της διοίκησης και του δημόσιου τομέα και η καταπολέμηση 
της διαφθοράς. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού 
συμβουλίου ο Παπανδρέου τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εργαστεί 
για να επιβάλει τη διαφάνεια στις κυβερνητικές δομές και την 
προστασία των συμφερόντων των πολιτών.

«Ο βασικός μας στόχος είναι να αποκαταστήσουμε το κύρος 
των θεσμικών οργάνων, να αντιμετωπίσουμε τον πελατειασμό 
και τη διαφθορά και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του 
δημόσιου τομέα», είπε συγκεκριμένα. 

новото гръцко правителство 
полага	клетва	на	7	октомври	2009	г.,	три	дни	
след	провеждането	на	предсрочни	парламен-
тарни	избори;

има	36	члена	−	14	министри,	22	зам.-министри;

	26	члена	на	министерския	съвет	за	първи	път	
получават	правителствен	пост;

	в	състава	на	правителството	попадат	девет	
жени,	от	които	пет	оглавяват	министерства.	
Това	е	прецедент	в	историята	на	гръцката	
демократична	система;

досегашното	министерство	на	икономиката	
и	финансите	се	разделя	на	министерство	на	
финансите	и	министерство	на	икономиката,	
конкурентоспособността	и	мореплаването,	
което	на	свой	ред	поема	две	предишни	минис-
терства	−	на	развитието	и	на	търговския	флот	
и	островната	политика;

	другите	две	нови	министерства	са	на	околната	
среда	и	защита	на	гражданите;

	в	министерство	на	външните	работи	се	влива	
бившето	министерство	за	Македония	и	Тракия,	
което	се	преобразува	в	генерална	дирекция;

	въвежда	се	поста	вицепремиер.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση 
ορκίστηκε	στις	7	Οκτωβρίου	2009,	τρεις	μέρες	
μετά	από	τη	διεξαγωγή	των	πρόωρων	κοινοβου-
λευτικών	εκλογών
έχει	36	μέλη	−	14	υπουργούς,	22	υφυπουργούς
26	μέλη	του	συμβουλίου	των	υπουργών	για	πρώτη	
φορά	λαμβάνουν	θέση	στην	κυβέρνηση
στη	σύνθεση	της	κυβέρνησης	βρίσκονται		εννέα	
γυναίκες,	εκ	των	οποίων	πέντε	είναι	επικεφαλής	
υπουργείων.	Πρόκειται	για	γεγονός	άνευ	προηγου-
μένου	στην	ιστορία	του	ελληνικού	δημοκρατικού	
συστήματος.
	το	υφιστάμενο	Υπουργείο	Οικονομίας	και	Οικο-
νομικών	χωρίζεται	σε	Υπουργείο	Οικονομικών	και	
Υπουργείου	Οικονομίας,	Ανταγωνιστικότητας	και	
Ναυτιλίας,	το	οποίο	με	τη	σειρά	του	ενώνει	δυο	
από	τα	προηγούμενα	υπουργεία	−	το	Υπουργείο	
Ανάπτυξης	και	το	Υπουργείο	Εμπορικής	Ναυτιλίας,	
Αιγαίου	και	Νησιωτικής	Πολιτικής
	τα	άλλα	δύο	νέα	υπουργεία	είναι	το	Υπουργείο	
Περιβάλλοντος,	Ενέργειας,	Κλιματικής	Αλλαγής	
και	το	Υπουργείο	Προστασίας	του	Πολίτη
στο	Υπουργείο	Εξωτερικών	συμπεριλήφθηκε	το	
πρώην	Υπουργείο	Μακεδονίας	και	Θράκης,	το	
οποίο	έχει	μετατραπεί	σε	γενική	διεύθυνση
δημιουργήθηκε	η	θέση	του	αναπληρωτή	πρωθυ-
πουργού.

































Главната	ни		
цел	е	да	възстановим	

авторитета	на	
институциите,	

да	се	справим	с	
клиентелизма	и		
корупцията,	и	
да	повишим	

ефективността	на	
държавния	сектор.
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Папандреу получи вот на доверие и от деловите среди в 
Гърция. Бизнесът обаче приканва за структурни промени, 
които да засилят конкурентноспособността, да осигурят спо-
койствие на пазара на труда и предлагат едновременно с това 
да бъдат предприети „умерени” мерки за финансово стабили-
зиране на икономиката. 

Приоритети на новото правителство ще бъдат модернизира-
нето на администрацията и държавния сектор, както и борбата с 
корупцията. На първото заседание на новия кабинет Папандреу 
изтъкна, че правителството ще работи за налагане на прозрачност 
в държавните структури и защита на интересите на гражданите.

„Главната ни цел е да възстановим авторитета на институ-
циите, да се справим с клиентелизма и корупцията, и да пови-
шим ефективността на държавния сектор”, посочи той.

Сякаш по-благоприятни са нещата за Папандреу във 
външната политика, където се очаква Гърция занапред да 
играе една по-реалистична роля спрямо Турция, Бивша юго-
славска република Македония и Косово.

Новият гръцки премиер вероятно ще се опита да окаже 
натиск върху кипърското правителство, за да приеме инте-
грацията на острова при условия, приемливи за кипърската 
турска общност. От друга страна, битката за името на Македо-
ния може сега да отслабне. Във всеки случай обаче Папандреу 
трябва да покаже, че е по-решителен, отколкото по време на 
предизборната кампания.

Междувременно експерти в Атина подсказаха, че новото 
гръцко правителство ще развие връзките с Русия, включи-
телно по отношение на енергийните проекти.

Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα για τον Παπαν-
δρέου στην εξωτερική πολιτική, όπου αναμένεται η Ελλάδα στο 
μέλλον να συνεχίσει να πολιτεύεται  με έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο 
προς την Τουρκία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας και το Κοσσυφοπέδιο.

Ο νέος Έλληνας πρωθυπουργός πιθανότατα θα προσπαθήσει 
να ασκήσει πίεση στην Κυπριακή κυβέρνηση για να δεχθεί την 
ενοποίηση  του νησιού, υπό συνθήκες αποδεκτές από την τουρ-
κοκυπριακή κοινότητα. Από την άλλη πλευρά, η μάχη για το 
όνομα της Μακεδονίας μπορεί τώρα να αποδυναμωθεί. Σε κάθε 
περίπτωση, ωστόσο, ο Παπανδρέου πρέπει να αποδείξει ότι είναι 
πιο αποφασισμένος από ό,τι φαινόταν να είναι κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής εκστρατείας.

Εν τω μεταξύ, οι εμπειρογνώμονες στην Αθήνα υπέθεσαν ότι 
η νέα ελληνική κυβέρνηση θα αναπτύξει τις σχέσεις με τη Ρωσία, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών έργων.

Κατά την εκστρατεία, ο Παπανδρέου πρότεινε νέες συνομιλίες 
με τη Μόσχα για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης.

Δε νομίζω ότι έχει συμβεί αναστροφή στην ελληνική πολιτική. 
Θέλουμε να διατηρούμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία και αποδί-

Сн
им

ка
:	О

см
ан

	О
рс

ал

Броени дни след избирането му за министър-председател, Папандреу 
направи първото си посещение в чужбина, в Турция.

Λίγες ημέρες μετά την εκλογή του ως πρωθυπουργού, ο κ. Παπανδρέου έκανε την 
πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό, στην Τουρκία.
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По време на предизборната кампания Папандреу препо-
ръчваше нови преговори с Москва за петролопровода Бургас-
Александруполис.

Не мисля, че е настъпил обрат в гръцката политика. Ние 
желаем да поддържаме добри отношения с Русия и придаваме 
голямо значение на ролята й в региона, обясни политическият 
експерт и издател на в. „Сити прес” Георгиос Кицос.

Знае се, че България също има своята гледна точка по въпроса, 
което прави необходими нови преговори. Мисля, че Папандреу 
повдигна този въпрос от грижа да се разгледа отражението на 
проекта върху околната среда, обясни експертът. Но това не озна-
чава, че новият премиер е „против” проекта, добави той.

Папандреу заяви недвусмислено, че проектът за петроло-
провода Бургас-Александруполис ще бъде осъществен. Но има 
второстепенни въпроси, които изискват да бъдат разгледани 
от гледна точка на съответствието им на гръцките интереси, 
изтъкна от своя страна директорът на Център за изследвания 
на Русия и Евразия Константинос Филис.

Москва заяви, че е готова за тръбата, а сега остава Атина 
и София да конкретизират позициите си. Българското прави-
телство обеща на премиера Владимир Путин отговор до два 
месеца, а изборите в Гърция отминаха, така че сега се чака и 
нейният категоричен отговор.       

Новият гръцки премиер едва пое властта, а в Атина вече 
се питат колко ще продължи ерата на „Папандреу-младши”. 
Очевидно това ще зависи от действията на опозиционните 
партии, а и от това доколко Папандреу ще съумее да убеди 
гръцкия народ, че неговите правителствени решения и дейст-
вия отговарят на очакванията, породени от обещанията му 
пред гласоподавателите за по-добър живот.

Още повече, че е жив примерът с неговия баща Андреас 
Папандреу, който през 1981 г. също получи толкова мощен 
мандат от народа и дълги години бе доминираща фигура на 
политическата сцена в Гърция. 	

δουμε μεγάλη σημασία στο ρόλο της στην περιοχή, δήλωσε ο 
πολιτικός εμπειρογνωμόνων και εκδότης της εφημερίδας City 
Press κ. Γεώργιος Κίτσου. 

Είναι γνωστό ότι η Βουλγαρία επίσης έχει μια άποψη για το 
θέμα – κάτι το οποίο καθιστά αναγκαία την έναρξη νέων δια-
πραγματεύσεων. Νομίζω ότι ο Παπανδρέου έθεσε το θέμα αυτό 
γιατί χρειάζεται να εξεταστούν οι επιπτώσεις του έργου στο 
περιβάλλον, εξήγησε ο εμπειρογνώμονας. Αλλά αυτό δε σημαί-
νει ότι ο νέος πρωθυπουργός είναι κατά του έργου, πρόσθεσε 
επίσης.

 Ο Παπανδρέου δήλωσε κατηγορηματικά ότι το έργο του 
αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης θα ολοκληρωθεί. Υπάρ-
χουν όμως και μικρότερης σημασίας ζητήματα που απαιτούν 
αντιμετώπιση όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τα ελληνικά 
συμφέροντα, δήλωσε στη σειρά του ο διευθυντής του Κέντρου 
Ρωσίας και Ευρασίας ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης.

Η Μόσχα δήλωσε ότι είναι έτοιμη για το έργο, αλλά τώρα 
μένει η Αθήνα και η Σόφια να καθορίσουν τις θέσεις τους. Η 
Βουλγαρική κυβέρνηση υποσχέθηκε στον πρωθυπουργό Βλα-
ντιμίρ Πούτιν απάντηση μέσα σε δύο μήνες και οι εκλογές στην 
Ελλάδα πέρασαν, οπότε τώρα αναμένεται και η κατηγορηματική 
απάντησή της.       

Ο νέος Έλληνας πρωθυπουργός ανέλαβε την εξουσία και 
στην Αθήνα ήδη αναρωτιούνται πόσο θα συνεχίσει η εποχή του 
Παπανδρέου του νεώτερου. Προφανώς, αυτό θα εξαρτηθεί από 
τις ενέργειες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και από το 
κατά πόσο ο Παπανδρέου θα είναι σε θέση να πείσει τον ελληνικό 
λαό ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις και οι δράσεις του ανταποκρί-
νονται στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τις υποσχέσεις 
του στους ψηφοφόρους για μια καλύτερη ζωή. 

Επιπλέον, είναι ζωντανό το παράδειγμα του πατέρα του, 
Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος το 1981 έλαβε επίσης μια τέτοια 
ισχυρή εντολή από τον λαό και για πολλά χρόνια ήταν η κυρίαρχη 
εικόνα στην πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. 	
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права: Харис Кастанидис
Министерство на труда и общественото осигуряване:  
Андреас Ловердос
Министерство на културата и туризма: Павлос Геруланос
Министерство на външните работи: Георгиос Папандреу
Министерство на земеделското развитие и храните:  
Катерина Бадзели
Министерство на образованието, продължаващото обучение и 
религиите: Ана Диамандопулу
Министерство на отбраната: Евангелос Венизелос
Заместник-министър при министър-председателя и правител-
ствен говорител: Георгиос Петалотис
Парламентарни говорители: Христос Папуцис и Петрос Евтимиу 
Главен секретар на министерския съвет: Сотирис Литрас

σύνθεση
Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών:  
Γεώργιος Παπανδρέου
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Θεόδωρος Πάγκαλος 
Υπουργείο Οικονομικών: Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης: Γιάννης Ραγκούσης
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:  
Λούκα Κατσέλη
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:  
Δημήτρης Ρέππας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:  
Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής:  
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 
Χάρης Καστανίδης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:  
Ανδρέας Λοβέρδος
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού: Παύλος Γερουλάνος
Υπουργείο Εξωτερικών: Γιώργος Παπανδρέου
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:  
Κατερίνα Μπατζελή
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:  
Αννα Διαμαντοπούλου
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Ευάγγελος Βενιζέλος
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος: 
Γεώργιος Πεταλωτής
Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι: Χρήστος Παπουτσής, Πέτρος Ευθυμίου
Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Υπουργών: Σωτήρης Λύτρας
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ХРИСТО ПЕТРОВ

Когато министър-председателят Бойко Борисов 
излезе от срещата си с председателя на Европей-
ската комисия Жозе Мануел Барозу през септем-
ври той изглеждаше доволен като човек, който 
е получил кредит на доверие. Барозу потвърди 

това, но каза също, че Брюксел ще гледа България под лупа 
през следващата половин година. „На карта е нейната репута-
ция в Европа и правителството трябва да покаже, че може да 
спази обещанията си”, бяха неговите думи.

Борисов и екипът му обещаха много неща в Брюксел, 
важни неща: справяне с корупцията и организираната прес-
тъпност, реформа в съдебната система, борба с конфликтите 
на интереси и деполитизация на усвояването на еврофондо-
вете. Всички те са важни както за бъдещето на отпускането 
на средства от европейските фондове за България, така и за 

χρΗστο πετροφ

Όταν ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ βγήκε από τη συνά-
ντησή του με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ 
Μανουέλ Μπαρόζο το Σεπτέμβριο, φαινόταν ευτυχισμένος – σαν 
κάποιον που έχει λάβει πίστωση εμπιστοσύνης. Ο Μπαρόζο το επι-

България	трябва	да	
се	научи	да	спазва	
правилата

Η βουλγαρία 
πρέπει να μάθει να 
τηρεί τους κανόνες

Това	е	единственият	път	
към	размразяване	на	евро-
фондовете	и	получаването	на	
допълнителни	средства	от	ЕС

Αυτός	είναι	ο	μόνος	δρόμος	προς	
την	αποδέσμευση	των	ευρωπαϊκών	
κονδυλίων	και	την	παραλαβή	
πρόσθετων	πόρων	από	την	ΕΕ

6,853	милиарда	евро	са	заделени	за	България	по	
седемте	оперативни	програми	за	бюджетен	период	
2007-2013	гг.	От	тях	2	милиарда	евро	могат	да	бъдат	
усвоени	до	2009	г.	Към	днешна	дата	са	сключени	
договори	на	стойност	637	милиона	евро;

По	програма	ФАР,	1	149,9	милиона	евро	са	усвоени,	
други	323	милиона	са	замразени,	а	220	милиона	евро	
са	изгубени;

По	програма	ИСПА,	573,5	милиона	евро	са	усвоени,	а	
други	250	милиона	евро	са	застрашени	от	спиране;

По	програма	САПАРД	374,3	милиона	евро	са	усвоени.	
От	замразените	140	милиона	евро	през	септември	
бяха	отблокирани	19	милиона	евро,	а	други	90	ще	
бъдат	върнати	след	надлежни	проверки.









6,853	δισ.	ευρώ	προορίζονται	για	τη	Βουλγαρία	στα	επτά	
επιχειρησιακά	προγράμματα	για	την	δημοσιονομική	
περίοδο	2007-2013.	2	δισ.	ευρώ	από	αυτά	είναι	δυνατόν	
να	απορροφηθούν	έως	το	2009.	Μέχρι	σήμερα	έχουν	
υπογραφεί	συμβάσεις	αξίας	637	εκατ.	ευρώ

Στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	PHARE	1,	έχουν	δαπανηθεί	
149,9	εκατ.	ευρώ,	άλλα	323	εκατομμύρια	έχουν	δεσμευθεί	
και	220	εκατομμύρια	ευρώ	έχουν	χαθεί	οριστικά

Στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	ISPA,	573,5	εκατ.	ευρώ	
έχουν	δαπανηθεί	και	άλλα	250	εκατομμύρια	διατρέχουν	
τον	κίνδυνο	διακοπής

Στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	SAPARD,	374,3	εκατ.	ευρώ	
έχουν	δαπανηθεί.	Από	τα	δεσμευμένα	140	εκατ.	ευρώ	το	
Σεπτέμβριο	αποδεσμεύτηκαν	19	εκατομμύρια	ευρώ	και	
άλλα	90	θα	επιστραφούν	μετά	από	τους	σχετικούς	ελέγχους.
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Председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу, вдясно, потвърди пред премиера Бойко Борисов, вляво, че България получава нов кредит на доверие, но и че 
ще бъде наблюдавана „под лупа”.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο (δεξιά) επιβεβαίωσε στον πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ (αριστερά) ότι η Βουλγαρία παίρνει νέα 
πίστωση εμπιστοσύνης, αλλά θα παρακολουθείται με μεγεθυντικό φακό.

самото бъдеще на държавата. В този смисъл правителството 
наистина получи кредит на доверие, основан на обещаните от 
него реформи, но хората в Брюксел не пропуснаха за пореден 
път да напомнят, че тук не става дума за симпатии или антипа-
тии на политическа основа, а за правила и тяхното спазване.

Закони и правила

„Евросъюзът сам по себе си е общност, основана на закони 
и правила, затова толкова много държим например парите 
на европейските данъкоплатци да се харчат според прави-
лата. Затова не влизаме във вътрешнополитически дебат на 
която и да е страна-членка, а се концентрираме върху това 
да помогнем на всяко правителство да гарантира зачитане 
на правилата и когато става дума за еврофондове, спазване 
на срокове или наказателни процедури, решенията, които ще 
вземем и занапред, няма да са политически, а ще се основават 
на принципите, правилата и процедурите”, каза говорителят 
на Европейската комисия Марк Грей. Просто и ясно − никаква 
политика, просто правила и върховенство на закона.

Още по-ясно е, че България трудно ще се справи без еврофон-
довете. Tова е почти невъзможно в условията на глобална финан-
сова криза, когато частното външно финансиране се свива. 

Общо заделените досега евросредства за страната възлизат 
на 15,4 милиарда евро, разпределени в три предприсъедини-
телни и седем оперативни програми. След поредица от скан-

βεβαίωσε, αλλά πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες θα παρακολουθούν τη 
Βουλγαρία με μεγεθυντικό φακό κατά το ερχόμενο εξάμηνο. «Το 
στοίχημα είναι η φήμη της στην Ευρώπη και η κυβέρνηση πρέπει 
να αποδείξει ότι μπορεί να τηρήσει τις υποσχέσεις της», ήταν τα 
λόγια του.

Ο Μπορίσοφ και η ομάδα του υποσχέθηκαν πολλά σημαντικά 
πράγματα στις Βρυξέλλες: αντιμετώπιση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος, δικαστική μεταρρύθμιση, αντιμετώ-
πιση των συγκρούσεων συμφερόντων και αποπολιτικοποίηση της 
απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Όλα αυτά είναι σημαντικά 
τόσο για τη μελλοντική διάθεση κονδυλίων της ΕΕ στη Βουλγαρία 
όσο και για το ίδιο το μέλλον του κράτους. Με αυτήν την έννοια, η 
κυβέρνηση πραγματικά έλαβε πίστωση εμπιστοσύνης, βασισμένη 
στην υπόσχεση για μεταρρυθμίσεις, αλλά οι άνθρωποι στις Βρυ-
ξέλλες δεν παρέλειψαν για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουν ότι 
εδώ δεν πρόκειται για συμπάθεια ή αντιπάθεια σε πολιτική βάση, 
αλλά για κανόνες και για την τήρησή τους.

νόμοι και κανόνες

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία είναι μια κοινότητα που 
βασίζεται σε νόμους και κανόνες και γι’ αυτό επιμένουμε τόσο 
πολύ τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να δαπανώ-
νται σύμφωνα με τους κανόνες. Γι’ αυτόν τον λόγο και δεν επεμ-
βαίνουμε στην εσωτερική πολιτική συζήτηση της κάθε χώρας 
μέλους αλλά συγκεντρωνόμαστε στο να βοηθάμε κάθε κυβέρ-
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дали и съдебни разследвания около усвояването на средствата 
от еврофондовете Европейската комисия (ЕК) замрази общо 
463 милиона евро по програмите ФАР и САПАРД, докато 
други 250 милиона евро по ИСПА са застрашени от спиране.

След посещението на Борисов и част от екипа му в Брюк-
сел, ЕК частично размрази средствата по САПАРД, а се очаква 
и удължаване на срока на ИСПА с една година (срокът на про-
грамата изтича през декември 2010 г.) 

липсващи съответствия

Недвусмислен сигнал в посока зачитане на правилата бе 
даден и по отношение на оперативните програми, през които 
се отпускат средства по структурните фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС. Европейската комисия отказа за втори път в рам-
ките на няколко месеца да приеме оценките за съответствие 
на пет от тези оперативни програми − транспорт, техническа 
помощ, административен капацитет, конкурентноспособност 
и развитие на човешките ресурси. (Оценките за останалите 
две – регионално развитие и околна среда – предстои да бъдат 
подадени.) Става въпрос за докладите, описващи системата за 
контрол на средствата по еврофондовете и гарантиращи, че те 
отговарят на изискванията на ЕС. Само след одобрението на 
тези доклади, Брюксел пуска до 80% от цялата сума на плаща-
нията по дадена програма. 

Ироничното в случая е, че става въпрос за софтуерен 
проблем, свързан с Информационната система за управле-
ние и наблюдение (ИСУН). ИСУН е база данни, в която влиза 
информация за получателите и разпределението на средства 
от еврофондовете, предотвратява двойното финансиране и 
позволява на съдебните органи и ОЛАФ да следят за злоупо-
треби. Без тази система няма достъп до програмите по евро-
фондовете, гласи европейското законодателство. 

„Решението на комисията не означава, че България ще 
загуби европейските пари. Ние вървим напред и ще стигнем, 
където е необходимо, но трябва да завършим проверката на 
процеса по контролиране на парите на европейските данъко-
платци”, заяви по този повод говорителят на дирекция „Регио-
нална политика” в ЕК Денис Абът.
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С νηση να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων και, όταν πρόκει-
ται για κοινοτικά κονδύλια, την τήρηση προθεσμιών ή ποινικών 
διαδικασιών. Οι αποφάσεις που θα πάρουμε στο μέλλον δεν θα 
είναι πολιτικές, αλλά θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές, τους 
κανόνες και τις διαδικασίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής Μαρκ Γκρέι. Απλώς και σαφώς: καμία πολιτική –  
μόνο κανόνες και επιβολή του κράτους δικαίου.

Ακόμη πιο σαφές είναι το γεγονός ότι η Βουλγαρία δύσκολα θα 
τα καταφέρει χωρίς τα κοινοτικά κονδύλια. Αυτό είναι σχεδόν αδύ-
νατο σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όταν η ιδιωτική 
εξωτερική χρηματοδότηση μειώνεται.  

Το σύνολο των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν διατεθεί 
μέχρι σήμερα για τη χώρα ανέρχονται σε 15,4 δισ. ευρώ που χωρί-
ζονται σε τρία προενταξιακά και επτά επιχειρησιακά προγράμματα. 
Μετά από σειρά από σκάνδαλα και δικαστικές έρευνες σχετικά με 
την απορρόφηση των κονδυλίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάγωσε 
συνολικά 463 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων PHARE 
και SAPARD, ενώ άλλα 250 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του 
ISPA διατρέχουν τον κίνδυνο διακοπής.

Μετά από την επίσκεψη του Μπορίσοφ και μέρους της ομάδας 
του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέσμευσε μέρος από τα κονδύλια 
στο πλαίσιο του SAPARD, αλλά αναμένεται επέκταση της προθε-
σμίας του ISPA κατά ένα χρόνο (το πρόγραμμα λήγει τον Δεκέμ-
βριο του 2010). 

Ανύπαρκτες αντιστοιχίες

Ξεκάθαρο μήνυμα για την τήρηση των κανόνων δόθηκε αναφο-
ρικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα, στα οποία τα κονδύλια χορη-
γούνται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε για δεύτερη φορά μέσα 
σε λίγους μήνες να δεχτεί την αξιολόγηση συμμόρφωσης για πέντε 
από τα επιχειρησιακά προγράμματα: Μεταφορών, Τεχνικής βοή-
θειας, Διοικητικής ικανότητας, Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης 
των ανθρωπίνων πόρων (οι εκτιμήσεις για τα άλλα δύο, Περιφερει-
ακής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δεν έχουν ακόμα υποβληθεί.) 
Πρόκειται για τις εκθέσεις που περιγράφουν το σύστημα ελέγχου 
της χρηματοδότησης από κονδύλια της ΕΕ και που εξασφαλίζουν 
την τήρηση των απαιτήσεων της ΕΕ. Μόνο μετά την έγκριση των 
εκθέσεων αυτών, οι Βρυξέλλες διαθέτουν 80% του συνολικού ποσού 
των πληρωμών στο πλαίσιο ενός προγράμματος. 

Η ειρωνεία στην περίπτωση αυτή είναι ότι πρόκειται για ένα 
πρόβλημα λογισμικού που σχετίζεται με το Πληροφορικό σύστημα 
διαχείρισης και παρακολούθησης (ΠΣΔΠ). Το ΠΣΔΠ είναι μια 
βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
τους δικαιούχους και την κατανομή των κοινοτικών πόρων, εξα-
σφαλίζει την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης και επιτρέπει 
στις δικαστικές αρχές και στην OLAF να ελέγχουν για καταχρήσεις. 
Χωρίς το σύστημα αυτό δεν θα υπάρχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά 
κονδύλια, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. 

«Η απόφαση της Επιτροπής δεν σημαίνει ότι η Βουλγαρία θα 
χάσει τα ευρωπαϊκά χρήματα. Προχωράμε μπροστά και θα φτά-
σουμε όπου χρειάζεται αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη 
διαδικασία ελέγχου των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογου-
μένων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της ΕΕ ο Dennis Abbott.

Αυτή τη στιγμή εκτελούνται δοκιμές της λειτουργίας του 
συστήματος ΠΣΔΠ και εφόσον αποδειχθούν επιτυχείς, αυτό θα 
είναι δόση οξυγόνου αναφορικά με την πιθανότητα οι Βρυξέλ-
λες να δεχθούν τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης για τουλάχιστον 
μερικά από τα επιχειρησιακά προγράμματα, στο πλαίσιο των 

Говорителят на ЕК Марк Грей наблегна, че решенията по отношение на 
европейските средства ще се основават на правила и върховенство на 
закона, а не на политика.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρκ Γκρέι τόνισε ότι οι αποφάσεις 
σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να βασίζονται σε κανόνες και 

επιβολή του κράτους δικαίου και όχι σε πολιτική.
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οποίων η Βουλγαρία αναμένει να λάβει κονδύλια. Το πρόβλημα 
είναι, ωστόσο, ότι μετά από τη διπλή άρνηση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής να εγκρίνει το βουλγαρικό σύστημα διαχείρισης ελέγχου 
των κονδυλίων, οι πιθανότητες της Βουλγαρίας να λάβει πρόσθετα 
κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία του χρόνου, κατά τον καθο-
ρισμό του μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, μειώνονται 
σημαντικά. Τότε τα κράτη μέλη θα διαθέσουν επιπλέον κονδύλια 
από το γενικό προϋπολογισμό, αλλά η Βουλγαρία δύσκολα θα 
είναι σε θέση να αγωνιστεί για αυτό, δεδομένου του ότι η χώρα έχει 
ακόμη να αποδείξει ικανότητες και γνώσεις για να απορροφήσει τα 
προβλεπόμενα κονδύλια.

Ερώτηση για 7 δισεκατομμύρια ευρώ 

Επιπλέον, τα προβλήματα με την υλοποίηση του ΠΣΔΠ και 
αντίστοιχα η καθυστέρηση της πρόσβασης σε σχεδόν 7 δισεκα-
τομμύρια ευρώ των κονδυλίων της ΕΕ αποτελεί ένα νέο πλήγμα 
για τη βουλγαρική οικονομία, διότι για αυτά τα επιχειρησιακά 
προγράμματα ήδη υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις, για τις 
οποίες πρέπει να καταβληθούν πληρωμές ύψους 637 εκατ. ευρώ. 
Τα καλά νέα είναι, ότι στην πραγματικότητα, κάθε πρόγραμμα είναι 
ανεξάρτητο, δηλαδή τα χρήματα από αυτό μπορεί να εγκριθούν 
και να χορηγηθούν, ανεξάρτητα από το εάν έχουν σχέση με άλλα 
προγράμματα. Αλλά πάλι πρόκειται για τη λειτουργία του ΠΣΔΠ, 
γιατί χωρίς το σύστημα αυτό κανένα πρόγραμμα δε θα μπορεί να 
«ξεμπλοκαριστεί». Η Βουλγαρία θα μπορέσει να απορροφήσει τα 
κονδύλια αυτά έως το 2013. 

Η αλήθεια είναι ότι μόνο 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
αποδεχθεί πλήρως τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης, εάν αυτό απο-
τελεί κάποια παρηγοριά για τη Βουλγαρία και τους Βούλγαρους.

Μετά την τελευταία απόρριψη των εκθέσεων συμμόρφωσης, η 
Βουλγαρία θα έχει δύο μήνες για να τις διορθώσει, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να δώσει απάντηση επίσης εντός δύο μηνών. 
Η Βουλγαρία θα στείλει την τρίτη έκδοση των αξιολογήσεων με 
καθυστέρηση, καθώς η νέα κυβέρνηση ζήτησε αναβολή. Αλλά αν 

γίνει πραγματικότητα το δυσά-
ρεστο σενάριο οι αξιολογήσεις 
συμμόρφωσης να επιστραφούν 
για τρίτη φορά, τότε η Βουλγαρία 
μπορεί να υποχρεωθεί να επιστρέ-
ψει τα χρήματα που έχουν ήδη 
δαπανηθεί από τις προκαταβολές 
των προγραμμάτων και θα επι-
βληθεί μια συνολική προσαρμογή 
των χρηματοδοτικών πόρων που 
διατέθηκαν για τη χώρα.

Αναπόφευκτες 
μεταρρυθμίσεις

Στην ουσία το θέμα είναι ότι η 
Βουλγαρία χρειάζεται ολοκληρω-
μένη και πολύπλοκη μεταρρύθμιση 
του κοινωνικού συστήματος. Κάτι 
σαν τα 57 μέτρα της κυβέρνησης 
του Μπόικο Μπορίσοφ, τα οποία 
να οδηγήσουν τη χώρα σε ένα 
ποιοτικά νέο στάδιο ανάπτυξης. 
Εδώ περιλαμβάνεται αντίστοιχα η 
δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία 
επίσης είναι αγκάθι στα μάτια των 

В момента текат тестове по работата на системата ИСУН 
и ако те се окажат успешни, то това ще бъде глътка въздух по 
отношение на възможността Брюксел да приеме оценките за 
съответствие поне на част от оперативните програми, по които 
България трябва да получи средства. Проблемът обаче е, че 
след двукратен отказ от страна на ЕК да одобри българската 
система за управление и контрол на средствата от фондовете, 
шансовете на България да получи допълнителни средства от 
структурните фондове догодина, когато се определя средно-
срочния бюджет на съюза, намаляват значително. Тогава стра-
ните-членки ще разпределят допълнителни средства от общия 
бюджет, но България трудно ще успее да се пребори за това, 
имайки предвид, че страната тепърва трябва да докаже нали-
чен капацитет и умения да усвои полагащите й се средства.

въпрос за 7 милиарда евро

Нещо повече, проблемите с въвеждането на ИСУН и съот-
ветното бавене на достъпа до близо 7 милиарда евро от евро-
фондовете е нов удар по българската икономика, защото по тези 
оперативни програми вече има сключени договори, по които се 
полагат предварителни плащания в размер на 637 милиона евро. 
Добрата новина е, че всъщност всяка програма е самостоятелна, 
т.е. парите по нея могат да бъдат одобрени и отпуснати, незави-
симо дали са одобрени като съответстващи другите програми. 
Но тук отново се опира до функционирането на ИСУН, защото 
без тази система нито една програма не може да бъде „отпушена”. 
Иначе България може да усвои тези средства до 2013 г.

Истината е, че само 16 от 27-те страни-членки на ЕС са с 
напълно приети оценки за съответствие, ако това въобще е 
някакво утешение за България и българите.

След последното неприемане на докладите за съответствие 
България има срок от два месеца да изпрати коригирани такива, 
докато ЕК трябва да им даде отговор също до два месеца. Бълга-
рия ще изпрати третата версия на оценките със закъснение, тъй 
като новото правителство помоли 
за отсрочка. Но ако се стигне до 
неприятния вариант оценките за 
съответствие да бъдат върнати 
за трети път, то България може 
да бъде задължена да върне вече 
изразходвани средства от аван-
совите плащания по програмите 
и да бъде наложена цялостна 
финансова корекция на сред-
ствата, отпуснати за страната.

неизбежни реформи

Всъщност става въпрос за 
това, че България се нуждае от 
цялостна и комплексна реформа 
на обществената система. Нещо 
подобно на 57-те мерки на пра-
вителството на Бойко Борисов, 
които да изведат страната на 
качествено нов етап на развитие. 
Тук съответно влиза и реформата 
на съдебната система, която също 
е трън в очите на Брюксел и също 
се сочи за пречка пред усвоява-

На	13	август	с	решение	на	Министерски	съвет	бе	съз-
даден	Съвет	за	управление	на	средствата	на	ЕС.	Той	ще	
координира	мерките	за	изпълнение	на	правителстве-
ната	политика	за	икономическо	и	социално	развитие	
на	страната,	финансирани	със	средства	от	Европейския	
съюз.	Чисто	на	оперативно	ниво,	той	няма	да	се	намесва	
в	управлението	на	оперативните	програми.	Негов	пред-
седател	е	вицепремиерът	и	министър	на	финансите	
Симеон	Дянков,	а	членове	са	други	седем	министри	и	
един	зам.-министър.

Στις	13	Αυγούστου	με	απόφαση	του	Συμβουλίου	Υπουργών	
συστάθηκε	Συμβούλιο	για	τη	διαχείριση	των	κοινοτικών	
πόρων.	Το	τελευταίο	θα	συντονίσει	τα	μέτρα	για	την	
εφαρμογή	της	κυβερνητικής	πολιτικής	για	οικονομική	και	
κοινωνική	ανάπτυξη	της	χώρας	που	χρηματοδοτείται	από	
την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.	Σε	καθαρά	επιχειρησιακό	επίπεδο,	
το	συμβούλιο	αυτό	δεν	θα	επεμβαίνει	στη	διαχείριση	των	
επιχειρησιακών	προγραμμάτων.	Πρόεδρός	του	είναι	ο	
Αντιπρόεδρος	της	Κυβέρνησης	και	Υπουργός	Οικονομικών	
Συμεών	Ντιάνκοφ	και	μέλη	είναι	επτά	άλλοι	υπουργοί	και	
ένας	αναπληρωτής	υπουργός.
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нето на еврофондовете. 
Правителството иска 
да създаде специални 
екипи между МВР, про-
куратурата и ДАНС, 
които ще се занимават с 
три вида престъпления −  
злоупотреби с евро-
фондове, корупция по 
върховете на властта и 
организираната прес-
тъпност. Отделно се 
предвиждат улеснени 
процедури за запо-
риране на имущество 
придобито по незаконен 
начин. Всичко това има 
за цел да убеди Брюксел 
в сериозността на наме-
ренията на новото пра-
вителство да се справи с 
корупцията по висшите 
етажи на властта, вклю-
чително бивши мини-
стри и зам.-министри.

Доколко обеща-
нията за решителни 
действия ще бъдат 
изпълнени предстои да 
се види, а за обществе-
ността отправната точка 
за бъдещи съпоставки 
между думи и дела 
се явява последният 
доклад на ЕК за Бълга-
рия. Докладът признава, 
че са налице някои реформи, но същевременно експертите на 
комисията заявяват, че реформите са почти изцяло на експертно 
ниво, а не се дължат на политическа воля и стратегия. Брюксел 
отчита като положителни стъпки реформата в преследването 
на сериозни престъпления, първите разследвания и съдебни 
процеси за злоупотреби с еврофондовете, както и промяната в 
отношението към сътрудничеството с ЕК. Ясен сигнал обаче е 
изречението, в което се казва, че липсват категорични доказател-
ства, че „властите и политическата класа са безрезервно отдадени 
на елиминирането на причините за корупцията и организира-
ната престъпност”. Всъщност Брюксел предупреди София, че 
на изпълнителско ниво има много добри кадри, които са „за” 
реформите, но работата им бива спъвана на политическо ниво.

И отново за правилата

Един малко известен факт е, че през 2008 г. една десета от слу-
жителите на ОЛАФ са работили по измами с еврофондове, свър-
зани с България. Тази неутешителна статистика може би дава 
отговор на въпроса защо по програма ИСПА са усвоени едва 39% 
от средствата при положение, че срокът за изълнение на програ-
мата изтича през 2010 г. Има големи шансове през декември тази 
година Брюксел да откликне на молбата на премиера Борисов и да 
удължи срока на програмата, но само при условие, че бъде спазен 
поетият ангажимент програмата да се изпълнява при стриктно 
спазване на всички правила, процедури и изисквания на ЕС.

Βρυξελλών και αναφέρεται ως εμπόδιο για 
την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. 
Η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει ειδικές 
ομάδες μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
των εισαγγελέων και της Κρατικής Υπηρε-
σίας Εθνικής Ασφάλειας (DANS), οι οποίες 
θα ασχολούνται με τρία είδη εγκλημάτων: 
καταχρήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, 
καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επι-
πέδου και του οργανωμένου εγκλήματος. 
Παράλληλα, προβλέπεται διευκόλυνση των 
διαδικασιών κατάσχεσης της περιουσίας που 
αποκτήθηκε με παράνομο τρόπο. Όλα αυτά 
έχουν ως στόχο οι Βρυξέλλες να πειστούν 
για τη σοβαρότητα των προθέσεων της νέας 
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της δια-
φθοράς στα υψηλότερα κλιμάκια της εξου-
σίας, συμπεριλαμβανομένων των πρώην 
υπουργών και αναπληρωτών. Κατά πόσον 
οι υποσχέσεις για αποφασιστική δράση 
θα πραγματοποιηθούν μένει να το δούμε, 
αλλά για το κοινό, το σημείο εκκίνησης 
για μελλοντικές συγκρίσεις μεταξύ λόγων 
και έργων θα είναι η τελευταία έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βουλγαρία. 
Η έκθεση αναγνωρίζει ότι έχουν πραγμα-
τοποιηθεί ορισμένες μεταρρυθμίσεις, αλλά 
ταυτόχρονα οι εμπειρογνώμονες της Επι-
τροπής ισχυρίζονται ότι οι μεταρρυθμίσεις 
βρίσκονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε επί-
πεδο εμπειρογνωμόνων και δεν οφείλονται 
σε πολιτική βούληση και στρατηγική. Οι 
Βρυξέλλες ανέφεραν ως θετικά βήματα τη 
μεταρρύθμιση της δίωξης σοβαρών εγκλη-
μάτων, τις πρώτες έρευνες και δικαστικές 
διαδικασίες για καταχρήσεις με ευρωπαϊκά 

κονδύλια, καθώς και την αλλαγή στην προσέγγιση στη συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφές μήνυμα, όμως, είναι η φράση 
που λέει ότι δεν πιθανολογείται σφόδρα ότι «η πολιτική τάξη και οι 
αρχές έχουν δεσμευθεί ανεπιφύλακτα για την εξάλειψη των αιτιών 
της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος». Στην ουσία οι 
Βρυξέλλες έχουν προειδοποιήσει τη Σόφια ότι σε εκτελεστικό επί-
πεδο υπάρχουν πολύ καλά στελέχη, τα οποία είναι υπέρ των μεταρ-
ρυθμίσεων, αλλά η δουλειά τους εμποδίζεται σε πολιτικό επίπεδο.

Και πάλι για τους κανόνες

Ένα λίγο γνωστό γεγονός είναι ότι το 2008 το ένα δέκατο των 
εργαζομένων της OLAF έχουν εργαστεί σε περιπτώσεις απάτης με 
κοινοτικά κονδύλια στη Βουλγαρία. Αυτά τα δυσάρεστα στατιστικά 
στοιχεία θα μπορούσαν να απαντήσουν στην ερώτηση γιατί στο 
πλαίσιο του ISPA έχουν απορροφηθεί μόνο 39% των κονδυλίων 
όταν η προθεσμία για εκτέλεση του προγράμματος λήγει το 2010. 
Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους 
οι Βρυξέλλες να ανταποκριθούν στο αίτημα του πρωθυπουργού 
Μπορίσοφ και να επεκτείνουν το πρόγραμμα, αλλά μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η δέσμευση που ανέλαβε ο Μπορίσοφ 
το πρόγραμμα να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με όλους 
τους κανόνες, διαδικασίες και απαιτήσεις της ΕΕ.

Αλλά ακόμα και το ISPA να επεκταθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι 
αυτόματα θα επεκταθούν οι προθεσμίες δράσης ή θα δοθεί η ίδια 
αναβολή σε όλα τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος. Και εδώ 

По	искане	на	Комисията	по	бюджетен	контрол	в	Европей-
ския	парламент,	Европейската	комисия	изготви	доклад	
за	усвояването	на	европейски	средства	от	България	и	
Румъния.	Акцент	в	документа	от	19	октомври	са	сис-
темните	слабости	при	разпореждането	със	средства	по	
трите	предприсъединителни	и	земеделските	програми,	
Кохезионния	и	структурните	фондове.	Препоръчва	се	
реорганизация	на	двете	агенции	по	ФАР,	на	които	бяха	
отнети	акредитациите	през	2008	г.,	въвеждането	на	
мерки	за	установяване	и	докладване	на	нередности,	
както	и	укрепването	на	ролята	на	националния	коорди-
натор.	ЕК	отново	наблегна	на	необходимостта	от	рабо-
теща	интегрирана	система	за	управление	и	наблюдение	
ИСУН.	Без	нея	оценките	за	съответствие	на	оперативните	
програми	не	могат	да	получат	одобрение.

Κατόπιν	αιτήματος	της	Επιτροπής	Ελέγχου	των	
Προϋπολογισμών	στο	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,	η	Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή	προετοίμασε	έκθεση	σχετικά	με	την	απορρόφηση	
των	κονδυλίων	της	ΕΕ	στη	Βουλγαρία	και	στη	Ρουμανία.	
Η	έμφαση	,στο	έγγραφο	της	19	Οκτωβρίου,δίνεται	στις		
συστημικές	αδυναμίες	για	την		διάθεση	των	κονδυλίων	
στα	τρία	προενταξιακά	και	αγροτικά	προγράμματα,	στα	
κονδύλια	συνοχής	και	στα	διαρθρωτικά	ταμεία.	Συνιστάται	
αναδιοργάνωση	των	δύο	οργανισμών	στο	πλαίσιο	του	
PHARE,	η	διαπίστευση	των	οποίων	ανακλήθηκε	το	2008,	η	
εφαρμογή	μέτρων	για	τον	εντοπισμό	και	την	κοινοποίηση	των	
παρατυπιών,	καθώς	και	η	ενίσχυση	του	ρόλου	του	εθνικού	
συντονιστή.	Η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	υπογράμμισε	εκ	νέου	
την	ανάγκη	για	αποτελεσματικό	ολοκληρωμένο	σύστημα	
διαχείρισης	και	παρακολούθησης	(ΠΣΔΠ).	Χωρίς	αυτό	οι	
αξιολογήσεις	για	την	επιλεξιμότητα		των	επιχειρησιακών	
προγραμμάτων	δεν	μπορούν	να	λάβουν	έγκριση.
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Но дори и ИСПА да бъде удължена, това не означава, че 
автоматично ще се удължат сроковете на действие или ще 
се даде еднаква отсрочка за всички проекти по програмата. 
А става въпрос за важни проекти, част от които са рискови. 
В сектор „Транспорт” под въпрос са модернизацията на жп 
линията Пловдив − Свиленград, изграждането на Дунав мост 
2, магистрала „Люлин”. В програмата „Околна среда” рискови 
са водните проекти в Смолян, Варна, Шумен, София, Сливен, 
центъра за управление на отпадъците в Кърджали, техниче-
ската помощ за воден проект в София, техническата помощ 
за проекти в сектор екология, сероочистващите инсталации в 
блокове 5 и 6 на ТЕЦ „Марица-изток 2”. Някои от тях се дви-
жат с голямо закъснение или пък въобще не са започвали, а 
финансовият меморандум за тези проекти изтича в края на 
2010 г., след като години наред тези проекти или се движеха 
изключително бавно или въобще не стартираха.

В крайна сметка става въпрос въпрос именно за това, за 
което говореха и Барозу, и Грей – възстановяване на репутаци-
ята на България и изграждането на работещи механизми, гаран-
тиращи, че няма да се злоупотребява с еврофондовете нито на 
политическо и партийно, нито на шуробаджанашко или опера-
тивно ниво. Правителството вече пое по този път и са налице 
някои резултати, включително размразяването на плащания по 
европейските програми. Европейският съюз наистина е общ-
ност на правила и механизмите за тяхното спазване и само това 
е пътят, по който България наистина може да се превърне от 
„лошото момче” на Европа в равен сред равни в най-голямата 
икономическа и политическа общност в съвременния свят. 	

πρόκειται για σημαντικά έργα, μερικά από τα οποία είναι έργα με 
ρίσκο. Στον τομέα των μεταφορών υπό ερώτηση είναι ο εκσυγχρο-
νισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Πλόβντιβ − Σβίλενγκραντ, η 
κατασκευή της δεύτερης γέφυρας του Δούναβη, η κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου Λιούλιν. Στο πρόγραμμα «Περιβάλλον» με ρίσκο 
είναι τα υδάτινα έργα σε Σμόλιαν, Βάρνα, Σούμεν, Σόφια, Σλίβεν, το 
κέντρο για τη διαχείριση των αποβλήτων στο Κάρτζαλι, η τεχνική 
βοήθεια για το υδάτινο έργο στη Σόφια, η τεχνική βοήθεια για έργα 
στον τομέα του περιβάλλοντος, οι εγκαταστάσεις καθαρισμού διοξει-
δίου του θείου στις μονάδες V και VI της θερμοηλεκτρικής μονάδας 
«Maritza East II». Ορισμένα από αυτά έχουν μεγάλη καθυστέρηση ή 
δεν έχουν καν ξεκινήσει και το σχετικό οικονομικό μνημόνιο λήγει 
στο τέλος του 2010, καθώς μετά από πολλά χρόνια τα έργα αυτά είτε 
πήγαιναν πολύ αργά, είτε δεν ξεκίνησαν καθόλου.

Σε τελική ανάλυση πρόκειται ακριβώς γι’ αυτό για το οποίο 
μιλούσαν και ο Μπαρόζο, και ο Γκρέι – αποκατάσταση της φήμης 
της Βουλγαρίας και δημιουργία ισχυρών μηχανισμών που να 
εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει κατάχρηση των κοινοτικών 
κονδυλίων ούτε σε πολιτικό και κομματικό, ούτε σε επιχειρησι-
ακό επίπεδο ή σε επίπεδο ευνοιοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη 
ξεκινήσει αυτή την πορεία και υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των πληρωμών από 
τα προγράμματα της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά 
μια κοινότητα κανόνων και μηχανισμών για τη διασφάλιση της 
τήρησής τους και αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η 
Βουλγαρία μπορεί να πάψει να είναι το «κακό παιδί» της Ευρώ-
πης και να γίνει ίσος ανάμεσα σε ίσους στη μεγαλύτερη οικονο-
μική και πολιτική κοινότητα στο σύγχρονο κόσμο.  	
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οικονομικά
Επέκταση της περιόδου μσι ιι
Η	Βουλγαρία	θα	επανεξετάσει	το	θέμα	της	προσχώρησής	της	
στο	μηχανισμό	ΜΣΙ	ΙΙ,	τη	λεγόμενη	«αίθουσα	αναμονής»	της	
ευρωζώνης	 τον	 Φεβρουάριο	 του	 2010,	 δήλωσε	 ο	 υπουργός	
οικονομικών	 Συμεών	 Ντιάνκοφ.	 Αρχικά	 οι	 προθέσεις	 ήταν	
αυτό	 να	 συμβεί	 το	 Νοέμβριο.	 Η	 αναβολή	 οφείλεται	 στην	
αλλαγή	της	προθεσμίας	για	την	υποβολή	των	προγραμμάτων	
σύγκλισης	 των	 κρατών	 μελών	 της	 ΕΕ	 από	 τις	 30	 Νοεμβρίου	
2009	στις	31	Ιανουαρίου	2010.	Τα	σχέδια	της	νέας	κυβέρνησης	
είναι	η	Βουλγαρία	να	εισέλθει	στην	ευρωζώνη	το	2013.

συγχώνευση της τραπεζικής και της 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας;
Ο	 χρηματοπιστωτικός	 και	 ο	 τραπεζικός	 ρυθμιστής	 μπορούν	
να	 ενωθούν	 αν	 η	 ιδέα	 του	 υπουργού	 οικονομικών	 Συμεών	
Ντιάνκοφ	 βρει	 υποστήριξη	 στην	 κυβέρνηση	 και	 στο	 κοινο-

βούλιο.	Ο	υπουργός	υποστήριξε	
την	ανάγκη	για	συγχώνευση	των	
δύο	 τύπων	 εποπτείας	 αναφέρο-
ντας	το	γεγονός	ότι	η	κατανομή	
του	 ελέγχου	 των	 τραπεζών	 και	
των	 άλλων	 χρηματοπιστωτι-
κών	 ιδρυμάτων	 είναι	 ένας	 από	
τους	 λόγους	 για	 το	 ξέσπασμα	
της	 παγκόσμιας	 οικονομικής	
κρίσης.	 Η	 Εθνική	 Τράπεζα	 της	
Βουλγαρίας	(BNB)	και	η	Επιτροπή	
Χρηματοπιστωτικής	 Εποπτείας	
(FSC)	ρυθμίζουν	επιχειρήσεις	με	
ενεργητικό	 συνολικής	 αξίας	 90	
δισ.	λέβα,	το	οποίο	είναι	περίπου	
138%	 του	 ΑΕΠ	 που	 αναμένεται	
για	το	2009.

Πλεόνασμα
Για	 πρώτη	 φορά	 εδώ	 και	 πέντε	
χρόνια,	 η	 Βουλγαρία	 κατέγραψε	
πλεόνασμα	 του	 εμπορικού	 ισο-
ζυγίου,	δείχνουν	τα	στοιχεία	του	
ισοζυγίου	 πληρωμών	 της	 BNB	
για	 τον	 Ιούλιο.	 Το	 πλεόνασμα	
των	102	εκατ.	ευρώ	οφείλεται	σε	

κέρδη	σε	συνάλλαγμα	από	τον	τουρισμό	και	στο	έλλειμμα	του	
ισοζυγίου	 εισοδημάτων.	Το	 έλλειμμα	 του	 ισοζυγίου	 τρεχου-
σών	 συναλλαγών	 για	 την	 περίοδο	 Ιανουαρίου-Ιουλίου	 ήταν	
2,14	δισ.	ευρώ,	ή	6	%	του	ΑΕΠ.

νέος ελληνοτουρκικός δείκτης
Το	 Χρηματιστήριο	 Κωνσταντινούπολης	 σε	 συνεργασία	 με	
το	 Χρηματιστήριο	 Αθηνών	 δημιούργησαν	 έναν	 κοινό	 ελλη-
νοτουρκικό	δείκτη	με	την	ονομασία	«GT-30».	 	Σ’	αυτόν	περι-
λαμβάνονται	15	τουρκικές	και	15	ελληνικές	εταιρείες.	Αν	και	
ο	αριθμός	των	τραπεζών	στο	δείκτη	περιορίζεται	σε	τέσσερις,	
οι	εισηγμένες	εταιρείες	αντιπροσωπεύουν	το	70%	της	συνο-
λικής	κεφαλαιοποίησης	αγοράς	και	στις	δύο	αγορές.	Σχετικά	
με	το	δείκτη	θα	προετοιμαστούν	και	πρόσθετα	προϊόντα	με	
τα	οποία	θα	αυξηθούν	οι	ευκαιρίες	για	επενδύσεις	από	τους	
επενδυτές	χαρτοφυλακίου.

Финанси
удължен срок за erMii
България	ще	преразгледа	въпроса	за	приемането	й	в	механи-
зма	ERMII,	т.нар.	чакалня	на	еврозоната	през	февруари	2010	г.,	
заяви	финансовият	министър	Симеон	Дянков.	Първоначално	
намеренията	бяха	това	да	се	случи	през	ноември	т.г.	Отлага-
нето	се	дължи	на	изместването	на	крайния	срок	за	подаване	
на	конвергентните	програми	от	страните	членки	на	ЕС	от	30	
ноември	2009	г.	на	31	януари	2010	г.	Плановете	на	новото	пра-
вителство	са	България	да	влезе	в	еврозоната	през	2013	г.

сливане на банковия и финансов надзор
Финансовият	и	банковият	регулатор	могат	да	се	обединят,	ако	
идеята	на	финансовия	министър	Симеон	Дянков	намери	под-
крепа	в	лицето	на	правителството	и	парламента.	Министърът	
аргументира	 необходимостта	 от	 сливането	 на	 двата	 надзора	
с	факта,	че	разделението	на	контрола	над	банките	и	над	оста-
налите	 финансови	 институ-
ции	е	една	от	причините	за	
избухването	 на	 глобалната	
икономическа	криза.	БНБ	и	
КФН	регулират	компании	с	
общ	размер	на	активите	от	
90	 милиарда	 лева,	 което	 е	
около	 138%	 от	 очаквания	
БВП	за	2009	г.

Излишък
За	 първи	 път	 от	 пет	
години	 насам	 България	
регистрира	 излишък	 по	
външнотърговската	 си	
сметка,	 сочат	 данните	
за	 платежния	 баланс	 на	
БНБ	за	м.	юли.	Излишъкът	
от	 102	 милиона	 евро	 се	
дължи	 на	 валутните	 при-
ходи	 от	 туризъм	 и	 дефи-
цита	по	сметката	за	доходи.	
Дефицитът	 по	 текущата	
сметка	 за	 януари	 −	 юли	 е	
2.14	 милиарда	 евро	 или	
6%	от	БВП.

нов гръцко-турски индекс
Фондовите	 борси	 в	 Истанбул	 и	 Атина	 създадоха	 нов	 общ	
индекс,	 който	 ще	 се	 нарича	 Greece	 &	Turkey	 30	 Index.	 Той	
ще	следи	15	от	най-големите	и	ликвидни	компании	в	двете	
държави.	Въпреки	че	броят	на	банките	в	индекса	е	ограни-
чен	до	четири,	включените	компании	представляват	70%	от	
общата	пазарна	капитализация	на	двата	пазара.	По	индекса	
ще	бъдат	изготвени	и	допълнителни	продукти,	с	което	ще	
се	увеличат	възможностите	за	вложения	от	портфейлните	
инвеститори.

нова система за разплащания
Банксервиз,	дружество	за	информационно	обслужване	на	
банките,	пуска	нова	система	за	разплащания	само	в	евро	от	
февруари	2010	г.	През	БИСЕРА	7	ще	се	правят	преводи	до	50	
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Една от лансираните от финансовия министър Симеон Дянков идеи е 
сливането на банковия и финансов надзор.

Μια από τις ιδέες που προώθησε ο Υπουργός Οικονομικών Συμεών Ντιάνκοφ 
είναι η συγχώνευση της τραπεζικής και της χρηματοπιστωτικής εποπτείας.
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000	евро,	като	сетълментът	ще	се	извършва	през	Европей-
ската	централна	банка.	Цената	на	преводите	ще	е	съизме-
рима	с	плащанията	за	превод	в	рамките	на	страната.

без опасения
Предстоящото	 транспониране	 на	 директивата	 Solvency	
II	 не	 буди	 безпокойство,	 сочи	 проучване	 сред	 големите	
застрахователни	компании	в	България.	Директивата	налага	
въвеждането	на	високи	изисквания	за	капитал	и	платежос-
пособност,	 което	 подхранва	 опасения	 сред	 европейските	
застрахователи,	че	ще	се	наложи	силно	увеличение	на	пре-
миите,	а	това	на	свой	ред	би	довело	до	фалити.	

мултифондове от догодина
Ако	 законопроектът	 за	 мултифондовете	 бъде	 приет	 от	
парламента	до	края	на	годината	и	влезе	в	сила	от	1	януари	
2010	 г.,	 то	 те	 ще	 стартират	 още	 следващата	 година.	 Това	
стана	ясно	на	конференцията	на	тема	перспективите	пред	
доброволното	 пенсионно	 осигуряване.	 Мултифондовете	
позволяват	разпределението	на	активите	във	фондовете	за	
пенсионно	осигуряване	в	различни	портфейли	и	инвести-
ции	с	различни	нива	на	риск.		

Туризъм
Закрита е държавната агенция по туризма
На	8	октомври	с	поправки	в	Закона	за	туризма	парламентът	
закри	Държавната	агенция	по	туризъм.	С	това	правомощи-
ята	й	официално	бяха	прехвърлени	на	Министерството	на	
икономиката,	енергетиката	и	туризма.	Вече	бе	обявено,	че	
три	дирекции	към	министерството	ще	отговарят	за	туризма.	
Това	 са	„Туристическа	 политика”,	„Маркетинг	 и	 реклама”	 и	
„Регистрация	и	категоризация	на	обектите”.

български представител в сто
България	ще	има	представител	в	ръководния	орган	на	Све-
товната	туристическа	организация	към	ООН	за	трети	път	от	
създаването	на	организацията.	Страната	е	участвала	в	упра-
влението	в	периодите	от	2003	до	2007	г.	и	от	1982	до	1985	г.	
В	организацията	членуват	112	държави,	както	и	сдружения	
на	хотелиери,	туроператори	и	турагенти.

Прерайониране в туризма
Министерството	 на	 икономиката,	 енергетиката	 и	 туризма	
предвижда	 разделянето	 на	 България	 на	 осем	 или	 девет	
туристически	 района,	 като	 границите	 им	 няма	 да	 съвпа-
дат	 с	 тези	 на	 досегашните	 области.	 Прерайонирането	 ще	
помогне	за	по-ефективното	управление	на	туризма	в	отдел-
ните	части	на	страната,	връзката	между	бизнеса,	общините	
и	държавата,	както	и	рекламата	на	България	като	туристи-
ческа	дестинация,	каза	зам.-министъра	Иво	Маринов.	Сред	
очертаните	 от	 него	 проблеми	 в	 туризма	 са	 лошата	 пътна	
инфраструктура,	неефективната	реклама	и	концесионира-
нето	на	плажовете.

акцент върху игралната индустрия
Експерти	 в	 сферата	 на	 туризма	 се	 обявиха	 за	 развитие	 на	
игралната	индустрия	и	изготвяне	на	нарочна	стратегия,	заяви	
директорът	на	Института	за	анализи	и	оценки	в	туризма	Румен	

νέο σύστημα πληρωμών
Η	Bankservice,	εταιρία	παροχής	υπηρεσιών	πληροφορικής		σε	
τράπεζες,	 εγκαινιάζει	 νέο	 σύστημα	 πληρωμών	 μόνο	 σε	 ευρώ	
τον	Φεβρουάριο	του	2010.	Μέσα	από	το	BISERA	7	θα	πραγματο-
ποιούνται	εμβάσματα	ύψους	έως	και	50	000	ευρώ,	καθώς	ο	δια-
κανονισμός	θα	πραγματοποιείται	από	την	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	
Τράπεζα.	Το	κόστος	των	εμβασμάτων	θα	είναι	ανάλογο	με	τα	
τέλη	για	έμβασμα	στο	εσωτερικό.

χωρίς ανησυχίες
Η	 επικείμενη	 μεταφορά	 της	 οδηγίας	 Φερεγγυότητας	 ΙΙ	 δεν	
προκαλεί	 ανησυχίες,	 δείχνει	 μια	 έρευνα	 των	 μεγαλύτερων	
ασφαλιστικών	εταιρειών	στη	Βουλγαρία.	Η	οδηγία	απαιτεί	την	
εφαρμογή	υψηλότερων	κεφαλαιακών	απαιτήσεων	και	φερεγ-
γυότητας,	 γεγονός	 το	 οποίο	 τροφοδότησε	 ανησυχίες	 μεταξύ	
των	 ευρωπαϊκών	 ασφαλιστών	 ότι	 θα	 ακολουθήσει	 μεγάλη	
αύξηση	των	ασφαλίστρων,	το	οποίο	με	τη	σειρά	του	θα	οδη-
γούσε	σε	πτωχεύσεις.	

Πολλαπλά ταμεία από του χρόνου; 
Εάν	το	νομοσχέδιο	για	τα	πολλαπλά	ταμεία	εγκριθεί	από	το	κοι-
νοβούλιο	μέχρι	το	τέλος	του	έτους	και	τεθεί	σε	ισχύ	από	την	1η	
Ιανουαρίου	2010,	τότε	θα	ξεκινήσουν	από	τον	επόμενο	χρόνο.	
Αυτό	έγινε	σαφές	σε	συνέδριο	με	θέμα	τις	προοπτικές	της	προ-
αιρετικής	ασφάλισης	συντάξεων.	Τα	πολλαπλά	ταμεία	επιτρέ-
πουν	τη	διανομή	των	περιουσιακών	στοιχείων	των	συνταξιο-
δοτικών	ταμείων	σε	διάφορα	χαρτοφυλάκια	και	επενδύσεις	με	
διαφορετικά	επίπεδα	κινδύνου.		
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Драганов	на	конференция	по	темата.	Бе	изказано	мнение,	че	
на	България	ще	са	необходими	15	години,	за	да	се	утвърди	като	
център	на	игралната	индустрия	предвид	голямата	конкурен-
ция	в	световен	мащаб.	Постъпленията	от	игралната	индустрия	
в	бюджета	са	112	милиона	лева,	а	под	0,5%	от	чуждестранните	
туристи	пристигат	в	България	с	цел	хазарт.		

Телекомуникации		
и	медии

новото търговско име на бтк
Българска	 телекомуникационна	 компания	 (БТК)	 сля	 услу-
гите	си	широколентов	достъп	до	интернет,	мобилна	и	ста-
ционарна	телефония.	Сега	те	се	предлагат	под	търговското	
име	„Виваком”.	На	по-късен	етап,	когато	наличните	мрежи	
бъдат	готови,	ще	бъде	добавена	и	телевизия	IPTV.

И Глобул вече предлага фиксирана телефония
Мобилният	оператор	„Глобул”	излезе	на	пазара	на	домашни	
стационарни	 телефони,	 който	 в	 момента	 е	 доминиран	 от	
„Виваком”	с	дял	от	95%.	Потребителите	ще	могат	да	разгова-
рят	за	1	ст./мин.	в	рамките	на	фиксираната	мрежа	на	опера-
тора.	Присъствие	на	пазара	има	и	другия	мобилен	оператор	
„МобилТел”.

Webit
В	 София	 се	 проведе	 форум	 и	 изложение	 за	 дигитална	
реклама	 и	 бизнес	 в	 Югоизточна	 Европа	Webit.	 Той	 е	 пър-
вият	по	рода	си	в	региона	и	привлече	експерти	от	световни	
технологични	 компании	 като	 Google,	 Microsoft,	 браншо-
вата	 организация	за	мобилен	 маркетинг	Mobile	Marketing	
Association,	в.	Guardian	и	Coca	Cola	Europe.		

Търговия	на	дребно
plus стъпи на българския пазар
В	 България	 навлезе	 първата	 верига	 от	 типа	 дискаунтър.	
Немската	верига	Plus	отвори	първите	си	шест	магазина	на	8	
октомври,	като	до	края	на	годината	им	броят	им	ще	нарасне	
до	25.	Шест	от	магазините	ще	са	в	София.	Общият	размер	на	
инвестициите	за	2009	г.	се	очаква	да	възлезе	на	210	мили-
она	лева.	

τουρισμός
Καταργήθηκε ο Κρατικός οργανισμός 
τουρισμού
Στις	 8	 Οκτωβρίου,	 με	 τις	 τροποποιήσεις	 του	 νόμου	 για	 τον	
τουρισμό,	το	κοινοβούλιο	κατήργησε	τον	Κρατικό	Οργανισμό	
Τουρισμού.	 Ως	 αποτέλεσμα,	 οι	 αρμοδιότητές	 του	 επίσημα	
μεταφέρθηκαν	στο	Υπουργείο	Οικονομίας,	Ενέργειας	και	Τουρι-
σμού.	Ήδη	ανακοινώθηκε	ότι	τρεις	διευθύνσεις	του	υπουργείου	
θα	είναι	αρμόδιες	για	τον	τουρισμό.	Αυτές	είναι	 :	«Τουριστική	
Πολιτική»,	 «Μάρκετινγκ	 και	 διαφήμιση»	 και	 «Καταγραφή	 και	
κατηγοριοποίηση	των	τουριστικών	καταλυμάτων».

βούλγαρος αντιπρόσωπος στον Ποτ
Η	Βουλγαρία	θα	έχει	έναν	εκπρόσωπο	στο	διοικητικό	όργανο	
του	Παγκόσμιου	Οργανισμού	Τουρισμού	Ηνωμένων	Εθνών	για	
τρίτη	φορά	από	τη	δημιουργία	του	οργανισμού.	Η	χώρα	έχει	
συμμετάσχει	στη	διαχείριση	κατά	τις	περιόδους	2003-2007	και	
1982-1985.	 Μέλη	 της	 οργάνωσης	 είναι	 112	 κράτη	 καθώς	 και	
ενώσεις	ξενοδόχων,	ταξιδιωτικών	πρακτόρων	και		γραφείων.

νέα περιφερειοποίηση στον τουρισμό
Το	 Υπουργείο	 Οικονομίας,	 Ενέργειας	 και	 Τουρισμού	 προβλέ-
πει	διαχωρισμό	της	Βουλγαρίας	σε	οκτώ	ή	εννέα	τουριστικές	
περιοχές,	καθώς	τα	σύνορά	τους	δεν	θα	συμπίπτουν	με	εκείνα	
των	 προηγούμενων	 περιοχών.	 Η	 νέα	 περιφερειοποίηση	 θα	
βοηθήσει	 στην	 αποτελεσματική	 διαχείριση	 του	 τουρισμού	
στα	διάφορα	μέρη	της	χώρας,	της	σχέσης	με	τις	επιχειρήσεις,	
την	τοπική	αυτοδιοίκηση	και	το	κράτος,	καθώς	και	της	διαφή-
μισης	της	Βουλγαρίας	ως	τουριστικού	προορισμού,	δήλωσε	ο	
αναπληρωτής	υπουργός	κ.	Ίβο	Μαρίνοφ.	Μεταξύ	των	προβλη-
μάτων	που	ανέφερε	στον	τομέα	του	τουρισμού	είναι	οι	φτωχές	
οδικές	υποδομές,	η	αναποτελεσματική	διαφήμιση	και	η	παρα-
χώρηση	των	παραλιών.

Έμφαση στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών
Οι	εμπειρογνώμονες	στον	τομέα	του	τουρισμού	ζήτησαν	ανά-
πτυξη	της	βιομηχανίας	τυχερών	παιχνιδιών	και	σύνταξη	ειδικής	
στρατηγικής,	δήλωσε	ο	διευθυντής	του	Ινστιτούτου	Αναλύσεων	
και	Αξιολογήσεων	στον	τομέα	του	τουρισμού	ο	κ.	Ρούμεν	Ντρα-
γκάνοφ	σε	διάσκεψη	για	το	θέμα.	Εκφράστηκε	η	άποψη	ότι	η	
Βουλγαρία	θα	χρειαστεί	15	χρόνια	για	να	εδραιωθεί	ως	κέντρο	
της	βιομηχανίας	τυχερών	παιχνιδιών	εν	όψη	του	μεγαλύτερου	
ανταγωνισμού	στον	κόσμο.	Τα	έσοδα	από	τον	κλάδο	των	τυχε-
ρών	 παιχνιδιών	 στον	 προϋπολογισμό	 είναι	 112	 εκατομμύρια	
λέβα	 και	 κάτω	 από	 0,5%	 των	 ξένων	 τουριστών	 έρχονται	 στη	
Βουλγαρία	για	να	παίξουν	τυχερά	παιχνίδια.		

τηλεπικοινωνίες και 
μέσα ενημέρωσης
Η νέα εμπορική ονομασία της Btc 
Η	Βουλγαρική	Εταιρεία	Τηλεπικοινωνιών	(BTC)	ένωσε	τις	υπηρε-
σίες	ευρυζωνικής	πρόσβασης,	κινητής	και	σταθερής	τηλεφω-
νίας.	Τώρα	 αυτές	 προσφέρονται	 υπό	 την	 εμπορική	 επωνυμία	
Vivacom.	Σε	μεταγενέστερο	στάδιο,	όταν	τα	διαθέσιμα	δίκτυα	
θα	είναι	έτοιμα	για	αυτό,	θα	προστεθεί	και	δορυφορική	IPTV.
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Първи хипермаркет на меркатор
Словенската	 верига	 за	 бързооборотни	 стоки	 „Меркатор”	
откри	 първия	 си	 хипермаркет	 в	 България	 и	 обяви	 пла-
нове	 да	 открие	 нови	 шест	 до	 края	 на	 2010	 г.	 Амбициите	
на	фирмата	са	за	дял	от	3%	до	2012	г.,	като	заделените	за	
целта	инвестиции	са	в	размер	на	80	милиона	евро.	Първият	
хипермаркет	в	Стара	Загора	струва	3	милиона	евро.

penny Market с логистичен център
Немската	 търговска	 верига	 Penny	 Market	 се	 сдоби	 с	 нов	
логистичен	център,	който	се	намира	в	с.	Столник,	община	
Елин	 Пелин.	 Изграждането	 му	 отне	 пет	 месеца	 и	 вложе-
ния	 от	 30	 милиона	 лева.	 Компанията	 планира	 да	 отвори	
първите	си	магазини	в	Нови	Пазар,	Каварна,	Кюстендил	и	
Свиленград.	Penny	Market	е	филиал	на	концерна	Rewe,	соб-
ственик	и	на	супермаркетите	Billa.

разширена фабрика за шоколад в своге
Kraft	Foods	откри	разширената	фабрика	за	шоколад	в	Своге.	
Инвестицията	от	40	милиона	лева	е	най-голямата	по	рода	
си	в	Югоизточна	Европа.	Тя	включва	построяването	на	нова	
сграда,	обновяването	и	закупуването	на	нови	технологични	
линии	до	капацитет	от	1	милион	шоколада	дневно.	Разши-
ряването	на	мощностите	на	фабриката	ще	осигури	нови	120	
работни	места.		

Енергетика
деПа и едисон акционери във втората 
газова връзка с Гърция
Гръцката	 ДЕПА	 и	 италианската	„Едисон”	 чрез	 съвместната	
си	компания	„Посейдон”	ще	са	собственици	на	50%	от	вто-
рата	газова	връзка	между	България	и	Гърция	Стара	Загора	–		
Димитровград	 –	 Комотини.	 За	 това	 се	 договориха	 компа-
ниите	 и	 Българският	 енергиен	 холдинг,	 който	 ще	 държи	
останалите	 50%.	 Дружеството,	 което	 ще	 се	 занимава	 със	
строителството	 на	 газопровода	 с	 дължина	 170	 км	 и	 нача-
лен	 капацитет	 от	 3	 милиарда	 куб.	 м,	 ще	 бъде	 учредено	 в	
началото	на	2010	г.	По	експертни	оценки	новата	връзка	ще	
намали	зависимостта	от	Русия	с	20-30%.

Първи вятърен парк в кипър
Кипър	 стартира	 изграждането	 на	 първия	 вятърен	 парк	 в	
страната.	 Той	 ще	 се	 намира	 в	 района	 на	 град	 Пафос	 и	 ще	
включва	41	вятърни	турбини	на	площ	от	16	кв.	км.	Общата	
инсталирана	мощност	на	съоръженията	се	очаква	да	бъде	
90	MW.	
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Ήδη και η Globul προσφέρει σταθερή τηλεφωνία
Η	εταιρεία	κινητής	τηλεφωνίας	Globul	εισήλθε	στην	αγορά	της	
σταθερής	τηλεφωνίας,	η	οποία	αυτή	τη	στιγμή	κυριαρχείται	από	
τη	Vivakom	με	μερίδιο	95%.	Οι	χρήστες	θα	μιλούν	για	1	λεπτό/
λεπτό	 σε	 όλο	 το	 σταθερό	 δίκτυο	 του	 φορέα.	 Παρουσία	 στην	
αγορά	έχει	και	ο	άλλος	φορέας	κινητής	τηλεφωνίας	η	Mobiltel.

Webit
Στη	 Σόφια	 πραγματοποιήθηκε	 το	 φόρουμ	 ψηφιακής	 διαφή-
μισης	στη	Νοτιοανατολική	Ευρώπη	Webit.	Είναι	το	πρώτο	του	
είδους	του	στην	περιοχή	και	προσέλκυσε	εμπειρογνώμονες	από	
διεθνείς	εταιρείες	τεχνολογίας	όπως	την	Google,	τη	Microsoft,	
τον	κλαδικό	οργανισμό	Mobile	Marketing	Association,	την	εφη-
μερίδα	Guardian	και	την	Coca	Cola	Europe.		

λιανικό εμπόριο
το plus εισήλθε στη βουλγαρική αγορά
Στη	Βουλγαρία	εισήλθε	η	πρώτη	αλυσίδα	του	τύπου	discounter.	
Η	 γερμανική	 αλυσίδα	 Plus	 άνοιξε	 τα	 πρώτα	 έξι	 καταστήματά	
της	στις	8	Οκτωβρίου	και	μέχρι	το	τέλος	του	έτους	ο	αριθμός	
τους	θα	αυξηθεί	σε	25.	Η	συνολική	επένδυση	για	το	2009	υπο-
λογίζεται	σε	210	εκατομμύρια	λέβα.	

Πρώτη υπεραγορά της Mercator
Η	 σλοβενική	 αλυσίδα	 για	 προϊόντα	 ευρείας	 κατανάλωσης		
Mercator	FMCG	άνοιξε	το	πρώτο	της	μεγάλο	εμπορικό	κέντρο	στη	
Βουλγαρία	και	ανακοίνωσε	ότι	υπάρχει	σχέδιο	να	ανοίξουν	ακόμη	
έξι	μέχρι	το	τέλος	του	2010.	Οι	φιλοδοξίες	της	εταιρείας	είναι	για	
μερίδιο	3%	έως	το	2012,	καθώς	οι	επενδύσεις	που	προορίζονται	
για	το	σκοπό	αυτό	ανέρχονται	σε	80	εκατομμύρια	ευρώ.	Η	πρώτη	
υπεραγορά	στη	Στάρα	Ζαγόρα	κοστίζει	3	εκατομμύρια	ευρώ.

penny Market με κέντρο logistics
Η	 γερμανική	 αλυσίδα	 Penny	 Market	 απέκτησε	 νέο	 κέντρο	
logistics,	 το	 οποίο	 βρίσκεται	 στο	 χωριό	 Στόλνικ,	 του	 δήμου	
Ελίν	Πελίν.	Η	κατασκευή	του	πήρε	πέντε	μήνες	και	επενδύσεις	
αξίας	30	εκατ.	λέβα.	Η	εταιρεία	σχεδιάζει	να	ανοίξει	τα	πρώτα	
της	κατάστημα	σε	Νόβι	Παζάρ,	Καβάρνα,	Κιουστεντίλ	και	Σβί-
λενγκραντ.	Η	Penny	Market	είναι	θυγατρική	του	ομίλου	Rewe	
που	είναι	ιδιοκτήτης	των	σούπερ	μάρκετ	Billa.

Εκτεταμένο εργοστάσιο σοκολάτας στο σβόγκε
Η	 Kraft	 Foods	 άνοιξε	 εκτεταμένο	 εργοστάσιο	 σοκολάτας	 στο	
Σβόγκε.	Η	επένδυση	ύψους	40	εκατ.	λέβα	είναι	η	μεγαλύτερη	
του	είδους	της	στη	Νοτιοανατολική	Ευρώπη.	Περιλαμβάνει	την	
κατασκευή	 νέου	 κτιρίου,	 την	 ανακαίνιση	 και	 την	 αγορά	 νέων	
τεχνολογικών	 γραμμών	 με	 ικανότητα	 1	 εκατομμύριο	 μπάρες	
σοκολάτας	 την	 ημέρα.	 Η	 επέκταση	 των	 εγκαταστάσεων	 του	
νέου	εργοστασίου	θα	προσφέρει	νέες	120	θέσεις	εργασίας.			

Ενέργεια
δΕΠΑ, edison μέτοχοι στο δεύτερο αγωγό 
φυσικού αερίου με την Ελλάδα
Η	 ελληνική	 ΔΕΠΑ	 και	 η	 ιταλική	 Edison	 μέσω	 της	 κοινής	 εται-
ρείας	τους	«Ποσειδών»	θα	είναι	ιδιοκτήτες	του	50%	του	δεύτε-
ρου	αγωγού	φυσικού	αερίου	ανάμεσα	στη	Βουλγαρία	και	στην	
Ελλάδα:	Στάρα	Ζαγόρα	−	Ντιμίτροβγκραντ	−	Κομοτηνή.	Σ’αυτό	
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συμφώνησαν	οι	εταιρείες	ενέργειας	και	ο	Βουλγαρικός	ενεργει-
ακός	όμιλος,	ο	οποίος	θα	κατέχει	το	υπόλοιπο	50%.	Η	εταιρεία	
η	οποία	θα	ασχολείται	με	την	κατασκευή	του	αγωγού	μήκους	
170	 χιλιομέτρων	 και	 αρχικής	 δυναμικότητας	 3	 δισεκατομμυ-
ρίων	 κυβικών	 μέτρων	 θα	 δημιουργηθεί	 στις	 αρχές	 του	 2010.	
Σύμφωνα	με	εκτιμήσεις	εμπειρογνωμόνων	ο	νέος	αγωγός	θα	
μειώσει	την	εξάρτηση	από	τη	Ρωσία	κατά	20-30%.

Πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύπρο
Η	Κύπρος	άρχισε	να	χτίζει	το	πρώτο	αιολικό	πάρκο	στη	χώρα.	
Αυτό	θα	βρίσκεται	στην	περιοχή	της	πόλης	Πάφου	και	θα	περι-
λαμβάνει	41	ανεμογεννήτριες	σε	16	τετραγωνικά	χιλιομέτρα.	Η	
συνολική	εγκατεστημένη	ισχύς	αναμένεται	να	είναι	90	MW.	

Εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Beh;
Η	βουλγαρική	κυβέρνηση	σχεδιάζει	την	εισαγωγή	στο	χρηματιστή-
ριο	15	τοις	εκατό	των	μετοχών	των	κρατικών	εταιρειών	ενέργειας.	
Αυτό	προβλέπει	ένα	από	τα	βραχυπρόθεσμα	μέτρα	του	προγράμ-
ματος	 της	 κυβέρνησης	 για	 οικονομική	 ανάκαμψη.	 Πρόσφατα	 ο	
υπουργός	οικονομικών	Συμεών	Ντιάνκοφ	προώθησε	την	ιδέα	για	
την	εισαγωγή	ενός	μεριδίου	του	Βουλγαρικού	ενεργειακού	ομίλου	
(BEH)	ή	οποιασδήποτε	από	τις	θυγατρικές	εταιρείες	του.

Ελληνική εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή 
αιολικού πάρκου
Η	 ελληνική	 Alpha	 Grissin	 Α.Ε.	 και	 η	 ισπανική	 Preneal	
Internacional	 ΑΕ	 υπέγραψαν	 σύμβαση	 για	 παραχώρηση	 30	
χρονών	ενός	οικοπέδου	8,42	τετραγωνικών	χιλιομέτρων	κοντά	
στην	πόλη	Καρνομπάτ.	Τα	σχέδια	είναι	στο	οικόπεδο	να	χτιστεί	
αιολικό	 πάρκο	 με	 συνολική	 εγκατάσταση	 με	 ισχύ	 111	 MW.	 Η	
επένδυση	αναμένεται	να	φθάσει	τα	155	εκατομμύρια	ευρώ.	Η	
Alpha	Grissin	πραγματοποιεί	πολλά	έργα	για	αιολική	ενέργεια	
και	φωτοβολταϊκά	πάρκα	στην	Ελλάδα	και	τη	Βουλγαρία.		

Κατασκευαστική 
βιομηχανία / Ακίνητα
Πενταπλάσια μείωση
Κατά	την	καλοκαιρινή	σεζόν	η	αγορά	παραθεριστικών	κατοι-
κιών	στη	Μαύρη	Θάλασσα	έχει	μειωθεί	κατά	πέντε	φορές	σε	
σύγκριση	με	την	αντίστοιχη	περίοδο	πέρυσι.	Αυτό	έγινε	σαφές	
από	 την	 ανάλυση	 της	 εταιρείας	 επενδύσεων	 Green	 Life.	 Οι	
αγοραστές	ήταν	κυρίως	Ρώσοι	πολίτες,	οι	οποίοι	προτιμούν	τις	
πιο	ευρύχωρες	κατοικίες	με	όμορφη	αρχιτεκτονική.	Η	αξία	των	
πωλήσεων	κυμαινόταν	μεταξύ	45	000	και	60	000	ευρώ.

νέα τάση
Η	 αγορά	 κατοικιών	 δείχνει	 τάση	 για	 την	 εφαρμογή	 δύο	 δια-
δοχικών	 συναλλαγών	 ακινήτων,	 ανακοίνωσε	 ανάλυση	 του	
κτηματομεσιτικού	γραφείου	Address.	Μία	ομάδα	από	πελάτες	
φεύγουν	από	μια	κατοικία	για	να	πάνε	σε	κάποια	μεγαλύτερη	
και	καλύτερης	ποιότητας.	Μια	άλλη	ομάδα	αλλάζει	τη	μεγάλη	
με	μικρότερη	κατοικία	και	απελευθερώνει	πόρους	για	τρέχου-
σες	δαπάνες	ή	υποβοήθηση	της	επιχείρησής	της.	Η	πτώση	στον	
τομέα	ακινήτων	κατοικίας	είναι	3%	σε	ετήσια	βάση.

Κατά ένα τέταρτο λιγότερο
Μέχρι	το	τέλος	του	χρόνου	αναμένεται	από	το	μητρώο	τεχνι-
κών	 εταιρειών	 να	 διαγραφούν	 1550	 εταιρείες	 ή	 περίπου	 ένα	

листване на беХ
Българското	 правителство	 планира	 листването	 на	 15%	 от	
акциите	 на	 държавните	 енергийни	 компании.	 Това	 гласи	
една	 от	 мерките	 в	 краткосрочната	 правителствената	 про-
грама	за	възстановяване	на	икономиката.	Наскоро	финан-
совият	министър	Симеон	Дянков	лансира	идеята	за	пуска-
нето	на	дял	от	Българския	енергиен	холдинг	или	на	някои	
от	дъщерните	му	дружества.

Гръцка компания планира изграждането 
на вятърен парк
Гръцката	Alpha	Grissin	SA	и	испанската	Preneal	Internacional	
SA	подписаха	договор	за	30-годишна	концесия	на	терен	от	
8,42	кв.	км	край	Карнобат.	Плановете	са	на	територията	да	
бъде	изграден	вятърен	парк	с	обща	инсталирана	мощност	
от	111	MW.	Очаква	се	инвестицията	да	достигне	155	милиона	
евро.	Alpha	Grissin	осъществява	редица	проекти	за	вятърна	
енергия	и	фотоволтаични	паркове	в	Гърция	и	България.		

Строителство/имоти
Петкратно свиване
През	летния	сезон	пазарът	на	ваканционни	имоти	по	Чер-
номорието	 се	 е	 свил	 петкратно	 в	 сравнение	 със	 същия	
период	 на	 миналата	 година.	 Това	 става	 ясно	 от	 анализ	 на	
инвестиционната	 компания	 „Грийн	 Лайф”.	 Купувачите	 са	
били	предимно	руски	граждани,	които	се	ориентират	към	
по-просторни	 жилища	 с	 красива	 архитектура.	 Стойността	
на	продажбите	е	варирала	между	45	000	и	60	000	евро.

нова тенденция
На	жилищния	пазар	се	очертава	тенденция	за	осъществя-
ване	 на	 две	 последователни	 сделки	 с	 имоти,	 сочи	 анализ	
на	агенцията	за	недвижими	имоти	„Адрес”.	Една	група	кли-
енти	 освобождават	 жилище,	 за	 да	 се	 нанесат	 в	 по-голямо	
и	по-качествено.	Друга	група	сменя	по-голямо	с	по-малко	
жилище	 и	 освобождава	 ресурс	 за	 текущи	 разходи	 или	 за	
подпомагане	на	бизнеса	си.	Спадът	в	сектора	на	жилищни	
имоти	е	3%	на	годишна	база.
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с четвърт по-малко
До	края	на	годината	се	очаква	от	строителния	регистър	да	
отпаднат	1550	фирми	или	около	четвърт	от	фигуриращите	
в	него.	Това	съобщи	министърът	на	регионалното	развитие	
Росен	Плевнелиев,	като	допълни,	че	отказът	от	регистрация	
не	означава	задължително	фалит.	Той	посочи	като	вероятни	
мотиви	 замразяването	 на	 дейността	 или	 пренасочването	
към	други	сфери.	Към	края	на	2008	г.	броят	на	регистрира-
ните	строителни	фирми	е	бил	5880.

нов бизнес парк в софия
Стартира	 строителството	 на	 Бизнес	 парк	„София	 Едно”	 в	
района	на	бившия	завод	„Електроника”	в	столицата.	Очаква	
се	брутната	отдаваема	площ	да	е	24	000	кв.	м.	Инвеститор	
е	израелската	компания	BSR	Sofia,	като	общият	размер	на	
вложенията	възлиза	на	20	милиона	евро.	Изграждането	на	
обекта	се	очаква	да	приключи	след	две	години.		

Транспорт
Инфраструктурни заеми за 2 млрд. евро
Министерството	на	регионалното	развитие	и	благоустрой-
ството	ще	търси	заеми	за	2	милиарда	евро	от	Европейската	
инвестиционна	 банка	 (ЕИБ)	 и	 от	 Световната	 банка	 (СБ)	 за	
съфинансиране	 на	 европейски	 проекти	 и	 изграждане	 на	
публична	 инфраструктура.	 От	 ЕИБ	 е	 получено	 принципно	
съгласие,	а	преговорите	със	СБ	ще	стартират	през	януари	
2010	г.,	съобщи	регионалният	министър	Росен	Плевнелиев.	
С	 парите	 от	 ЕИБ	 ще	 се	 финансират	 проекти	 по	 оператив-
ните	 програми	„Транспорт”	 и	„Регионално	 развитие”,	 а	 със	
средствата	от	СБ	–	строителството	на	ВиК	инфраструктура,	
язовири	и	пр.

легитимна държавна помощ
Държавната	помощ	за	модернизирането	на	транспортните	
средства	на	БДЖ	е	легитимна,	отсъди	Европейската	комисия.	
С	решението,	оповестено	от	еврокомисаря	по	транспорта	
Антонио	Таняни,	се	спира	наказателната	процедура	за	дър-
жавния	транш	от	43,5	милиона	лева.	С	тях	ще	се	рециклират	
40	вагона	българско	производство.

европари за софий-
ското метро
Строителството	на	втория	лъч	
на	софийското	метро	от	квар-
тал	 „Надежда”	 до	 булевард	
„Черни	 връх”	 ще	 се	 финан-
сира	 с	 евросредства,	 съобщи	
премиерът	 Бойко	 Борисов.	
Европейската	комисия	одобри	
финансиране	в	размер	на	157	
милиона	 евро	 за	 отсечката.	
Общата	 стойност	 на	 инвести-
цията	е	247	милиона	евро,	като	
оставащите	 90	 милиона	 евро	
ще	 покрият	 държавата	 и	 Сто-
личната	община.	Плановете	са	
новата	отсечка	да	заработи	от	
средата	на	2012	г.		

τέταρτο	από	τις	εγγεγραμμένες	σε	αυτό.	Αυτό	ανακοινώθηκε	
από	τον	υπουργό	περιφερειακής	ανάπτυξης	κ.	Ρόσεν	Πλέβεν-
λιεφ,	 ο	 οποίος	 πρόσθεσε	 επίσης	 ότι	 η	 άρνηση	 καταχώρησης	
δεν	 σημαίνει	 κατ	 ‘ανάγκη	 πτώχευση.	 Ανέφερε	 ως	 πιθανούς	
λόγους	 διακοπή	 της	 δραστηριότητας	 ή	 προσανατολισμό	 σε	
άλλους	τομείς.	Στο	τέλος	του	2008	ο	αριθμός	των	εγγεγραμμέ-
νων	τεχνικών	εταιρειών	ήταν	5880.

νέο business park στη σόφια
Ξεκίνησε	η	κατασκευή	του	Business	Park	“Sofia	One”	στην	περι-
οχή	του	πρώην	εργοστασίου	“Electronica”	στην	πρωτεύουσα.	
Αναμένεται	το	ακαθάριστο	εμβαδόν	προς	μίσθωση	να	είναι	24	
000	τετραγωνικά	μέτρα.	Επενδυτής	είναι	η	ισραηλινή	εταιρεία	
BSR	Sofia	και	το	συνολικό	ύψος	της	επένδυσης	εκτιμάται	σε	20	
εκατ.	ευρώ.	Η	κατασκευή	του	κτιρίου	αναμένεται	να	λήξει	σε	
δύο	χρόνια.		

μεταφορές
δάνεια υποδομής ύψους 2 δισ. ευρώ
Το	Υπουργείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	και	Δημοσίων	Έργων	
θα	ζητήσει	δάνεια	για	2	δισ.	ευρώ	από	την	Ευρωπαϊκή	Τράπεζα	
Επενδύσεων	 (ΕΤΕπ)	 και	 από	 την	 Παγκόσμια	Τράπεζα	 (ΠΤ)	 για	
τη	συγχρηματοδότηση	ευρωπαϊκών	έργων	και	την	κατασκευή	
δημόσιων	 υποδομών.	 Υπάρχει	 καταρχήν	 συμφωνία	 από	 την	
ΕΤΕπ	και	οι	διαπραγματεύσεις	με	την	Παγκόσμια	Τράπεζα	θα	
ξεκινήσουν	τον	Ιανουάριο	του	2010,	ανακοίνωσε	ο	Υπουργός	
Περιφερειακής	Ανάπτυξης	Ρόσεν	Πλέβενλιεφ.	Με	τα	χρήματα	
από	την	ΕΤΕπ	θα	χρηματοδοτηθούν	έργα	στο	πλαίσιο	των	επι-
χειρησιακών	 προγραμμάτων	 Μεταφορών	 και	 Περιφερειακής	
Ανάπτυξης	και	με	τα	κονδύλια	από	την	Παγκόσμια	Τράπεζα	η	
κατασκευή	υποδομών	ύδατος,	φραγμάτων	κλπ.

νόμιμες οι κρατικές ενισχύσεις
Οι	κρατικές	ενισχύσεις	για	τον	εκσυγχρονισμό	των	μέσων	μετα-
φοράς	του	Οργανισμού	Σιδηροδρόμων	Βουλγαρίας	(BDZ)	είναι	
νόμιμες,	έκρινε	η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή.	Με	την	απόφαση	που	
ανακοινώθηκε	από	τον	Επίτροπο	Μεταφορών	Αντόνιο	Ταγιάνι,	
αναστέλλεται	 η	 ποινική	 διαδικασία	 για	 την	 κρατική	 ενίσχυση	
ύψους	43,5	εκατομμυρίων	λέβα.	Με	αυτά	θα	ανακυκλωθούν	40	
βαγόνια	βουλγαρικής	παραγωγής.

Ευρωπαϊκά κονδύλια 
για το μετρό στη σόφια
Η	κατασκευή	της	δεύτερης	γραμ-
μής	 του	 μετρό	 της	 Σόφιας	 από	
την	 περιοχή	 Ναντέζντα	 ως	 την	
λεωφόρο	 «Τσέρνι	 Βραχ»	 θα	 χρη-
ματοδοτηθεί	 με	 χρήματα	 της	 ΕΕ,	
ανακοίνωσε	 ο	 πρωθυπουργός	
Мпόικο	Μπορίσοφ.	Η	Ευρωπαϊκή	
Επιτροπή	 ενέκρινε	 χρηματοδό-
τηση	ύψους	157	εκατ.	ευρώ	για	το	
τμήμα.	Η	συνολική	επένδυση	είναι	
247	εκατ.	ευρώ	ενώ	τα	υπόλοιπα	
90	εκατ.	ευρώ	θα	καλυφτούν	από	
το	κράτος	και	το	δήμο	της	Σόφιας.	
Τα	 σχέδια	 είναι	 το	 νέο	 τμήμα	 να	
αρχίσει	να	λειτουργεί	από	τα	μέσα	
του	2012.		
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балканската ос 
на	стъклото

ο βαλκανικός  
άξονας  

του γυαλιού
Какво е общото между трите  балкански държави 

Гърция, България и Румъния? Помежду им 
могат да се прокарат безброй паралели, но сред 
тях има един появил се сравнително наскоро, 
който с всяка изминала година добива все по-

плътни очертания. Държавите са трите опорни пункта на 
един стремително разрастващ се и модернизиращ се бизнес. 
Макар в компанията да казват, че са „невидими” за крайния 
потребител, продукцията й се ползва масово, в 25 държави 
по света, 365 дни в годината.

Причината е... Гръцката Група Юла произвежда стъклени 
опаковки, а нейни клиенти са бирените гиганти ИнБев, Хайне-
кен и Карлсберг, както и световните лидери в производството 
на безалкохолни напитки Кока Кола Ко. и Пепси Ко.

малко предистория

Балканската експанзия на Група Юла стартира от България 
в края на 1990-те години, когато стъклопроизводителят с цен-
трала в Егалео, Гърция осъзнава, че търсенето на амбалажно 

Τι κοινό έχουν οι τρεις βαλκανικές χώρες – Ελλάδα, Βουλγα-
ρία και Ρουμανία; Έχουν πάρα πολλές ομοιότητες αλλά μια από 
αυτές εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα και κάθε χρόνο γίνεται 
όλο και πιο έντονη. Οι χώρες είναι τα τρία σημεία στήριξης μιας 
ταχέως αναπτυσσόμενης και εκσυγχρονιζόμενης επιχείρησης. Αν 
και στην εταιρεία λένε ότι είναι «αόρατοι» για τον τελικό χρήστη, 
η παραγωγή της χρησιμοποιείται ευρέως σε 25 χώρες σε όλο τον 
κόσμο, 365 μέρες το χρόνο.

Ο λόγος είναι... Ο ελληνικός όμιλος Youla παράγει γυάλινες 
συσκευασίες και πελάτες του είναι οι μεγάλες εταιρίες παραγωγής 
μπύρας InBev, Heineken και Carlsberg, καθώς και οι κορυφαίες 
εταιρείες παραγωγής αναψυκτικών Coca-Cola Co και Pepsi.
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стъкло расте и така взема стратегическото решение да раз-
шири производствената си база. През 1997 г. печели приватиз-
ационната процедура за  Стинд АД, София, а година по-късно 
придобива пловдивския стъкларски завод Дружба АД. 2003 г. 
е повратна за компанията със сливането на двете български 
дружества в Дружба стъкларски заводи, както и със закупу-
ването на водещата румънска компания за производство на 
амбалажно стъкло Стиром АД. Така групата, стартирала като 
семеен бизнес в далечната 1958 г., разчертава своите произ-
водствени балкански паралели и дава заявка за регионално 
лидерство. Днес целта е постигната.

нов период

За българските предприятия появата на новия собстве-
ник в лицето на джоинт венчър начело с гръцката Група Юла 
бележи началото на важни промени. Процедурата довежда 
до обединението на фирмите под името Дружба стъкларски 
заводи АД – самостоятелен стопански субект,  но същевре-
менно и член на мощна индустриална група. „Това ни дава 
възможност да реагираме адекватно на промените в пазар-
ните тенденции”, казва Николаос Георгопулос, Изпълнителен 
директор на Дружба стъкларски заводи. 

Реализацията на мащабната инвестиционна програма в 
Дружба стъкларски заводи АД е най-значимото последствие 
от смяната на собствеността.  В рамките на едно десетилетие 
са инвестирани 150 милиона евро в модернизиране на тех-
нологичната база, а именно обновяване на машинния парк, 
пускане в експлоатация на нови стъкло-топилни пещи, проек-
тирани от германската Sorg GmbH,  въвеждане на съвременни 
контролно-измервателни уреди. Компанията работи в съот-
ветствие с изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS и ISO 22000, като следващата стъпка е интегрирането 
на всички процедури в една цялостна система за управление 
на качеството.

Значително се разширява и гамата на произвежданите стък-
лени опаковки. Стремежът към гъвкаво обслужване на клиен-
тите, разрастването на клиентската база, адекватната реакция на 
междунардните тенденции в търсенето на стъклен амбалаж ни 
налагат необходимостта непрестанно да обновяваме производ-
ствената листа, отбелязва г-н Георгопулос. Ежегодно се разра-
ботват от 30 до 50 нови индустриални дизайна, които допълват и 

Г-н Николаос Георгопулос е Изпълнителен директор на Дружба стъкларски 
заводи АД, както и заместник-председател на ГБСБ. Конкурсът на сп. „Мени-
джър” и Делойт го нарежда сред десетте най-добри мениджъри за 2008 г.

Ο κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος είναι Γενικός διευθυντής της Drujba Glassworks 
S.A. και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΣΒ. Ο διαγωνισμός του 
περιοδικού Manager και της Deloitte τον κατέταξε μεταξύ των δέκα καλύτερων 

διευθυντικών στελεχών για το 2008.

За дружба стъкларски заводи ад

• В топ 100 на най-големите компании в България

• Производствен капацитет: 900 милиона стъклени опаковки 
годишно

• Над 500 клиента, сред които ИнБев, Хайнекен, Карлсберг, Кока 
Кола, Пепси Ко.

• Инвестиции: 150 милиона евро досега

• Член на Гръцкия бизнес съвет в България, на Българската тър-
говско-промишлена палата, на Конфедерацията на работодате-
лите и индустриалците в България, на Българската федерация 
на индустриалните енергийни консуматори, Българския 
форум на бизнес лидерите, Българския икономически форум.

για την Drujba Glassworks s.a.

• Μια από τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στη Βουλγαρία 

• Ικανότητα παραγωγής: 900 εκατομμύρια γυάλινες συσκευασίες 
ετησίως

• Πάνω από 500 πελάτες, ανάμεσα στους οποίος: InBev, Heineken, 
Carlsberg, Coca Cola, Pepsi.

• Eπενδύσεις: 150 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής

• Μέλος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, 
του βουλγαρικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας, της 
Συνομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων στη Βουλγαρία, της 
βουλγαρικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Βιομηχανικής Ενέργειας, 
του βουλγαρικού Business Leaders Forum, του βουλγαρικού 
Οικονομικού Φόρουμ.

λίγη προϊστορία 

Η βαλκανική επέκταση του ομίλου Youla ξεκίνησε από τη 
Βουλγαρία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όταν ο παραγωγός 
γυαλιού με έδρα το Αιγάλεω Αθηνών διαπίστωσε ότι η ζήτηση 
για γυάλινες συσκευασίες αυξάνεται και έτσι πήρε τη στρατηγική 
απόφαση να επεκτείνει την παραγωγή του. Το 1997 κέρδισε τη 
διαδικασία ιδιωτικοποίησης για τη Stind S.A., Σόφια, και ένα 
χρόνο αργότερα απέκτησε το εργοστάσιο γυαλιού Drujba S.A. 
στο Πλόβντιβ. Το 2003 ήταν ορόσημο για την εταιρεία με τη συγ-
χώνευση των δύο βουλγαρικών εταιρειών σε Drujba Glassworks, 



�0

октомври – ноември 2009НА ФОКУС

обновяват гамата от над 500 вида стъклени  опаковки – както тра-
диционни, така и специални разработки бутилки за вино, бира, 
безалкохолни и високо-алкохолни напитки, буркани и т.н.

резултатите

Благодарение на реализираната инвестиционна програма 
само за десетина години капацитетът на Дружба стъкларски 
заводи се утроява до приблизително 900 милиона стъклени 
опаковки годишно. „Постигната е пълна компютъризация на 
процеса. Съвременното производство на стъклен амбалаж 
отиде далеч отвъд романтичната представа за ръчно издухване 
на стъклото”, казва директорът. Разбира се, някои операции 
не могат да бъдат автоматизирани, допълва той. Човешката 
намеса е наложителна при окончателната настройка на маши-
ните до постигане на търсените качествени показатели, при 
проверката за външни дефекти на изхода на производствения 
процес. Модернизацията и интензификацията естествено 
водят  до оптимизиране на персонала и непрестанно повиша-
ване на квалификацията му. Система за планиране на ресур-
сите на фирмата (ERP) обвързва различните процеси в единна 
управленческа система. 

Цялостната стратегия за интензивно развитие на фирмата 
дава все по-добри финансови резултати. През годините фир-
мата неизменно се нарежда сред Топ 100 на водещите компа-
нии в България по приходи. През 2008 г. регистрира 8,8% ръст 
в приходите до 216,7 милиона лева. Чистата печалба нараства 
с 4,8% на годишна база до 28,5 милиона лева.

реалностите днес

Въпреки добрите показатели г-н Георгопулос признава, че 
влиянието на кризата има осезаем ефект върху компанията 
и индустрията като цяло. До 2007 г. компанията е сред най-
бързо развиващите се в България – с растеж от 16-22% на 
годишна база, а оперативният й марж е около 14%. Но от края 
на 2008 г. до днес  се наблюдава спад в търсенето, който прео-
бръща устойчивия дотогава възходящ пазарен тренд. Клиен-
тите с основание са по-предпазливи, смята г-н Георгопулос. Те 
изчакват да видят дали признаците на икономическо съживя-
ване не са временно явление, дължащо се на активното вли-
ване на държавни средства в икономиката. Поне още година 
светът ще продължи да следва кризисната крива. Ето защо 

καθώς και με την εξαγορά της κορυφαίας ρουμανικής εταιρείας 
για παραγωγή συσκευασιών γυαλιού – STIROM S.A. Έτσι ο όμι-
λος που ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση το μακρινό 1958, 
επεκτάθηκε σε όλα τα Βαλκάνια και εργάστηκε ώστε να γίνει ηγέ-
της στην περιοχή. Σήμερα ο στόχος έχει επιτευχθεί.

νέα περίοδος

Για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις η εμφάνιση του νέου ιδιο-
κτήτη στη μορφή μιας κοινής οργάνωσης  υπό την ηγεσία του 
ελληνικού ομίλου Youla σηματοδότησε την έναρξη σημαντικών 
αλλαγών. Η διαδικασία οδήγησε στην ένωση των επιχειρήσεων 
υπό την επωνυμία Drujba Glassworks S.A. – που είναι  αυτόνομη 
μεν οντότητα, αλλά ταυτόχρονα και  μέλος ενός ισχυρού βιομη-
χανικού ομίλου. «Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
ζουμε επαρκώς τις αλλαγές των τάσεων της αγοράς», δήλωσε 
ο κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Drujba 
Glassworks S.A. 

Η υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος επενδύσεων στη 
Drujba Glassworks S.A. είναι η πιο σημαντική συνέπεια της 
αλλαγής  ιδιοκτησίας. Μέσα σε μια δεκαετία, έχουν επενδυθεί 
150 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής, 
δηλαδή για ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, θέση σε 
λειτουργία των νέων φούρνων γυαλιού που σχεδιάστηκαν από τη 
γερμανική Sorg GmbH, εισαγωγή σύγχρονων συσκευών ελέγχου 
και μέτρησης. Η εταιρεία δουλεύει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
προτύπων ISO 9001, ISO 14001, OHSAS και ISO 22000, καθώς το 
επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση όλων αυτών των διεργασιών 
σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Σημαντικά διευρύνεται το φάσμα των γυάλινων συσκευασιών 
που παράγονται. Η προσπάθεια για ευέλικτη εξυπηρέτηση των 
πελατών, η επέκταση της πελατειακής βάσης, η επαρκής αντιμετώ-
πιση των διεθνών τάσεων στη ζήτηση για γυάλινες συσκευασίες μας 
αναγκάζουν να ανανεώνουμε συνεχώς την λίστα των προϊόντων 
μας, σημειώνει ο κ. Γεωργόπουλος. Ετησίως αναπτύσσονται 30 με 
50 νέα βιομηχανικά σχέδια που συμπληρώνουν και ανανεώνουν  το 
φάσμα των πάνω από 500 ειδών γυάλινων συσκευασιών – αυτά είναι 
τόσο παραδοσιακά όσο και ειδικά σχεδιασμένα μπουκάλια κρασιού, 
μπύρας, αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών, βάζα κ.λπ.

 
τα αποτελέσματα

Χάρη στο πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιήθηκε μέσα σε 
δέκα χρόνια η ικανότητα παραγωγής της Drujba Glassworks τρι-
πλασιάστηκε – σε περίπου 900 εκατομμύρια γυάλινες συσκευασίες 
ετησίως. «Έχει επιτευχθεί πλήρης μηχανογράφηση της διαδικα-
σίας. Η σύγχρονη παραγωγή γυάλινων συσκευασιών έχει πάει 
πολύ πιο πέρα από τη ρομαντική ιδέα για το φυσητό χειροποίητο 
γυαλί,» λέει ο διευθυντής. Φυσικά, ορισμένες εργασίες δεν μπορεί 
να αυτοματοποιηθούν, προσθέτει. Η ανθρώπινη παρέμβαση είναι 
απαραίτητη για την τελική ρύθμιση των μηχανών, για την επίτευξη 
των επιθυμητών δεικτών ποιότητας καθώς και στην επιθεώρηση 
για εξωτερικά ελαττώματα στο τέλος της διαδικασίας παρασκευής. 
Ο εκσυγχρονισμός και η εντατικοποίηση φυσικά οδηγούν σε βελ-
τιστοποίηση του προσωπικού και συνεχή βελτίωση της κατάρτισής 
τους. Ένα λογισμικό διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP) 
συνδέει τις διάφορες διαδικασίες σε ενιαίο σύστημα διαχείρισης. 

Η συνολική στρατηγική για εντατική ανάπτυξη της εταιρείας 
παρέχει όλο και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρ-
κεια των ετών, η εταιρεία κατατάσσεται σταθερά στις 100 εταιρείες 
με τα υψηλότερα έσοδα στη Βουλγαρία. Το 2008 κατέγραψε 8,8% 

НА ФОКУС
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αύξηση των εσόδων αξίας 216,7 εκατομμύρια λέβα. Τα καθαρά κέρδη 
αυξήθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια βάση έως 28,5 εκατομμύρια λέβα.

Η σημερινή πραγματικότητα

Παρά τις καλές επιδόσεις και στατιστικές, ο κ. Γεωργόπουλος 
παραδέχεται ότι η κρίση έχει σημαντική επίδραση στην εταιρεία 
και τη βιομηχανία γενικά. Έως το 2007, η εταιρεία ήταν μια από 
τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στη Βουλγαρία – με αύξηση 16-
22% ετησίως, ενώ το λειτουργικό περιθώριό της είναι περίπου 
14%. Αλλά από τα τέλη του 2008 μέχρι σήμερα παρατηρείται 
μείωση στη ζήτηση, η οποία μετατρέπει τη μέχρι τότε σταθερή 
ανοδική τάση στην αγορά. Οι πελάτες είναι δικαιολογημένα πιο 
προσεκτικοί, λέει ο κ. Γεωργόπουλος. Περιμένουν να δουν αν 
τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης δεν είναι ένα προσωρινό 
φαινόμενο που οφείλεται στην ενεργή εισροή δημόσιων πόρων 
στην οικονομία. Τουλάχιστον ένα άλλο χρόνο ο κόσμος θα συνε-
χίσει να ακολουθεί την καμπύλη της κρίσης. Να γιατί «πρέπει να 
κάνουμε υπομονή και να βελτιστοποιήσουμε την εργασία μας στο 
μέγιστο βαθμό,» λέει ο κ. Γεωργόπουλος. Συγκεκριμένα για την 
Drujba Glassworks η αναμονή είναι αναγκαία, διότι ακόμη και οι 
μεγάλοι πελάτες στον κλάδο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης 
θα είναι επιφυλακτικοί πριν βάλουν παραγγελίες για ποσότητες 
συγκρίσιμες με αυτές πριν από την έναρξη της κρίσης. 

Δεδομένης της κατάστασης, η εταιρεία αναθεωρεί το επενδυ-
τικό της πρόγραμμα και αναβάλλει την υλοποίηση των έργων της 
για περαιτέρω επέκταση. Κι όμως συνεχίζει να δουλεύει σε κανο-
νικό ρυθμό. Η παραγωγή γυαλιού είναι διαρκής διαδικασία και αυτό 
μας υποχρεώνει πολύ προσεκτικά να σχεδιάζουμε το πρόγραμμα 
παραγωγής μας, ακόμη και ένα χρόνο πριν κλείσουμε συμβόλαια 
με τους πελάτες για τις ποσότητες που τους χρειάζονται, λέει ο κ. 
Γεωργόπουλος. Προς το παρόν ο κύριος άμεσος ανταγωνιστής της 
εταιρείας στη Βουλγαρία είναι η Rubin S.A., Πλέβεν.

οι ευθύνες

Οι νέες τεχνολογίες συμβαδίζουν με τη φροντίδα για μείωση 
των εκπομπών καυσαερίων στην ατμόσφαιρα. «Όλες οι νέες εγκα-
ταστάσεις σχεδιάζονται σύμφωνα με τα διεθνή περιβαλλοντικά 
πρότυπα για τη βιομηχανία,» δήλωσε ο κ. Γεωργόπουλος. Από το 
1998 μέχρι τώρα ο όγκος των εκπομπών έχει μειωθεί σημαντικά.

Η δέσμευση της εταιρείας για προστασία του περιβάλλοντος 
εκδηλώνεται σε συνεργασίες με εταιρείες για διαχωρισμό των 
αποβλήτων. 

Η καθημερινή επαφή με τη φωτιά και η επίγνωση των κινδύ-
νων που φέρνει, είναι ένας από τους λόγους για την κατανόηση της 
Drujba Glassworks   της δραστηριότητας των πυροσβεστών. Η εται-
ρεία υποστηρίζει την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία μέσω δωρεών 
για τη δουλειά των πυροσβεστών – ειδικές στολές και κράνη. 

Η Drujba Glassworks S.A. εμπλέκεται και με δραστηριότητες 
στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ταλέντων. Η 
εταιρία παρέχει χορηγία στο σχολείο «Αγίοι Κύριλλος και Μεθό-
διος» στο Πλόβντιβ και κυρίως για τα εκεί ταλαντούχα παιδιά 
που εκπαιδεύονται ως καλλιτέχνες. 

Η εταιρεία χρηματοδοτεί και την κατασκευή του κυριακά-
τικου σχολείου για παιδιά στην εκκλησία «Άγιος Μηνάς» στη 
Σόφια. Δωρεές έχουν δοθεί και σε νοσοκομεία για την αγορά 
σύγχρονου εξοπλισμού.

Ο όμιλος Youla ήδη έχει σταθερή θέση στον επιχειρηματικό 
χάρτη της περιοχής. Και εν τω μεταξύ η διαδικασία επέκτασης και 
ανάπτυξης συνεχίζεται – με την εξαγορά δύο νέων εργοστασίων 
για την παραγωγή γυαλιού στην Ουκρανία. 		

„трябва да се заредим с търпение и максимално да оптимизи-
раме работата си”, казва г-н Георгопулос. Конкретно за Дружба 
стъкларски заводи  изчакването е необходимо, тъй като дори 
големите клиенти в сектора за бързооборотни стоки ще бъдат 
предпазливи, преди да заявят поръчки с обеми сравними с 
онези преди началото на кризата. 

Предвид ситуацията, фирмата преразглежда инвестици-
онната си програма и отлага реализацията на проектите си 
за по-нататъшно разширяване. Но за сметка на това продъл-
жава да работи в нормален ритъм. Стъклопроизводството е 
непрекъсваем процес и това ни задължава много внимателно 
да планираме производствената си програма, дори година по-
рано да договаряме с клиентите нужните им доставки, казва 
г-н Георгопулос. Засега основният пряк конкурент на фирмата 
в България е Рубин АД, Плевен.

отговорностите
Новите технологии вървят ръка за ръка с грижата за намаля-

ване на изпусканите във въздуха вредни емисии. „Всички нови 
съоръжения се проектират съобразно международните еколо-
гични изисквания за съответната индустрия”, казва г-н Георго-
пулос. От 1998 г. досега обемът емисии е намален неколкократно.

Ангажиментът на фирмата към опазването на околната 
среда намира израз и в партньорството с фирми за сепариране 
на отпадъци. 

Ежедневният досег с огъня и осъзнаването на рисковете 
и опасностите, които носи той, е една от причините за при-
частността на Дружба стъкларски заводи към дейността на 
огнеборците. Фирмата подпомага местната служба за пожарна 
безопасност чрез  дарения за работата на пожарникарите − 
специални костюми и каски. 

Дружба стъкларски заводи АД се ангажира и с каузи в 
областта на образованието и развитието на таланти. Фир-
мата оказва финансова подкрепа на училище „Св. Св. Кирил 
и Методий” в Пловдив и по-специално на обучаващите се там 
надарени деца в областта на изобразителното изкуство. 

Дружеството спонсорира и изграждането на неделно учи-
лище за деца към църквата „Св. Мина” в София. Дарения са пра-
вени и на болници с цел закупуването на модерно оборудване.

Балканският паралел в лицето на Група Юла вече трайно 
присъства на регионалната бизнес карта. Впрочем, процесът 
на разрастване и развитие продължава − с придобиването на 
два нови завода за производство на стъкло в Украйна.		

στο επικεντρο
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Η μοναδική έκθεση «Ανακαλύψτε τη Σοφία – 130 χρόνια πρω-
τεύουσα» διοργανώθηκε με αφορμή την 130η επέτειο από την 
ανακήρυξη της Σόφιας ως πρωτεύουσας του Βουλγαρικού κρά-
τους και 130 χρόνια από την ίδρυση της Alpha Bank. 

Φωτογραφίες σε μεγάλο μέγεθος από διαφορετικές χρονι-
κές περιόδους, κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα, εκτέθηκαν 
στο κέντρο της πρωτεύουσας από τις 7 Σεπτεμβρίου ως τις 8 
Οκτωβρίου 2009

Η έκθεση παρουσιάστηκε επίσημα στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 
από τον κ. Γιάννη Κωστόπουλο, Πρόεδρο της Alpha Bank, τον 
κ. Φίλιππο Πέτρου, Διοικητή της τράπεζας για τη Βουλγαρία και 
τον Δήμαρχο της Σόφιας, Μίνκο Γκερτζίκοφ.

Περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
της εκτελεστικής εξουσίας και πελατών της τράπεζας δέχθη-
καν την πρόσκληση της Alpha Bank και παρακολούθησαν την 
εκδήλωση. Οι επισκέπτες απόλαυσαν μια καταπληκτική επι-
λογή ρετρό φωτογραφιών της Σόφιας, οι οποίες ήταν ειδικά επι-
λεγμένες από την έκθεση «Ανακαλύψτε τη Σοφία – 130 χρόνια 
πρωτεύουσα».

Πάνω από 70 φωτογραφίες της Σόφιας έδειξαν στους πολίτες 
και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας πώς φαινόταν η πόλη στα 
τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η έκθεση 

Уникална	изложба		
отбеляза	обявяването		
на	София	за	столица	и		
130-ата	годишнина	на 
alpha Bank

Уникалната изложба „Преоткрий София – 130 години 
столица“, бе организирана  по повод 130-ата годиш-
нина от обявяването на София за столица на Бълга-

рия и 130 години от създаването на  Alpha Bank. 
Фотоси в увеличен размер, направени в различен период 

от време, предимно от началото на XX в.,  бяха изложени в 
центъра на столицата от 7 септември до 8 октомври 2009 г. 

Изложбата бе тържествено представена на 14 септември 
2009 г. от Яннис С. Костопулос, председател на  Alpha Bank, 
Филип Петру, управител на  банката за България и и.д. кмет 
на София, Минко Герджиков.

Близо 200 души, включително представители на изпълни-
телната власт и клиенти на банката, приеха поканата на Alpha 
Bank и уважиха събитието. Гостите се насладиха на грандиозна 
селекция от ретро снимки на София, специално подбрани от 
изложбата „Преоткрий София – 130 години столица”.

Повече от 70 фотографии на София показаха на гражданите 
и гостите на столицата как е изглеждал градът в края на XIX и 

μοναδική έκθεση γιόρτασε 
την ανακήρυξη της σόφιας 

ως πρωτεύουσας του 
βουλγαρικού κράτους 

και την 130 η επέτειο της 
alpha Bank 
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Η Teka Systems είναι κορυφαία εταιρία με μακρά εμπειρία στον 
τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής και είναι μεταξύ των ηγε-
τών της αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα. Η 
εταιρεία είναι πιστοποιημένη ως SAP Competence Center του 
ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ αλλά η δραστηριότητά της επεκτείνεται 
σε πολύ μεγαλύτερο φάσμα. Τα τελευταία μερικά χρόνια η Teka 
Systems κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους 
και πιο ικανούς συνεργάτες του γερμανικού ηγέτη στην αγορά 
επιχειρηματικού λογισμικού SAP, με ομάδα από 100 εξειδικευ-
μένους στο SAP επαγγελματίες και αποδείχτηκε πρωτοπόρος 
στην εφαρμογή πολύπλοκων έργων για σχεδιασμό και υλοποί-
ηση του ERP συστήματος.

teka systems

Тека Системс е водеща компания с дългогодишен 
опит в областта на информационните технологии и е 
сред лидерите на пазара на бизнес софтуер в Гърция. 

Компанията има статут на SAP Competence Center в рам-
ките на холдинга от фирми Виохалко, но нейната дейност 
се разпростира далеч отвъд тези граници. През последните 
няколко години Тека Системс успя да се утвърди като един 
от най-големите и квалифицирани партньори на немския 
лидер на пазара на бизнес софтуер SAP, с изграден екип 
от около 100 висококвалифицирани SAP специалисти в 
областта, и се наложи като пионер в реализирането на ком-
плексни проекти за дизайн и внедряване на ERP системата.

тека системс

началото на XX век.  Експозицията на площад „Св. Неделя“ пред-
стави над 60 ретроспекции, пресъздаващи духа и архитектурата 
на града, където посетителите имаха възможността да се върнат 
100 години назад във времето и да усетят духа на стара София.

20 пана с архивни фотографии, заснети от 1879 г. досега, 
бяха разположени в централната част на града. Те са съхранили 
изображенията на сгради, паметници и места, превърнали се в 
емблематични за града: храм-паметника „Св. Александър Нев-
ски”, паметника на Васил Левски, градинката зад Националния 
театър  „Иван Вазов” и много други, които остават символи за 
гражданите на София и до днес.

След края на изложбата всички фотографии бяха преместени 
в сградата на Столична община и по метростанциите  в София.

Посетителите имаха възможността да „запечатат“ спомен 
от стара София на специалните ретро фото пана на Alpha Bank. 
Фотографи направиха безплатни ретро снимки за всеки като 
подарък от Alpha Bank.

На 17 септември, Денят на София, беше организирана и уче-
ническа инициатива. Класове от две централни столични училища 
направиха обиколки и разгледаха експонатите от изложбата. 

Столичани и гости на града имаха възможност да наблюдават 
открита прожекция на архивни кадри върху фасадата на НДК.    

στην πλατεία «Άγια Κυριακή» παρουσίασε πάνω από 60 ανασκο-
πήσεις που απεικονίζουν το πνεύμα και την αρχιτεκτονική της 
πόλης, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πάνε 100 χρόνια 
πίσω στο χρόνο και να νιώσουν το πνεύμα της παλιάς Σόφιας.

20 πάνελ με αρχειακές φωτογραφίες που ελήφθησαν από το 
1879 μέχρι σήμερα βρίσκονταν στο κεντρικό τμήμα της πόλης. 
Σ’αυτές  μπορούσε να δει κανείς εικόνες κτιρίων, μνημείων και 
τόπων που έχουν γίνει εμβληματικά για την πόλη: τον καθεδρικό 
ναό «Αγ. Αλεξάνταρ Νέβσκι», το μνημείο του Βασίλ Λέβσκι, τον 
κήπο πίσω από το Εθνικό Θέατρο «Ιβάν Βάζοφ» και πολλούς 
άλλους που εξακολουθούν να είναι σύμβολα για τους πολίτες της 
Σόφιας και σήμερα.

Μετά από την έκθεση όλες οι φωτογραφίες μεταφέρθηκαν στο κτί-
ριο του δήμου της Σόφιας και στους σταθμούς του μετρό στη Σόφια.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να «σφραγίσουν» μια μνήμη 
από την παλιά Σόφια στις ειδικές ρετρό φωτογραφίες της Alpha 
Bank. Φωτογράφοι έκαναν δωρεάν ρετρό φωτογραφίες για τον 
καθένα ως δώρο από την Alpha Bank.

Στις 17 Σεπτεμβρίου – Ημέρα της Σόφιας, διοργανώθηκε και 
εκδήλωση για τους μαθητές. Τάξεις από δυο κεντρικά σχολεία της 
πρωτεύουσας έκαναν μερικούς γύρους και είδαν τα εκθέματα. 

Πολίτες της Σοφίας και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
δουν μια ανοιχτή προβολή αρχειακού υλικού στην πρόσοψη του 
Μεγάρου πολιτισμού (NDK).  





��

октомври – ноември 2009ЧЛЕНОВЕ

В резултат на стабилното си развитие, компанията инве-
стира и на българския пазар и през 2003 г. отваря своята 
дъщерна компания – Тека Системс ЕАД. В качеството си на 
партньор на SAP българският филиал предлага проекти-
ране, внедряване и поддръжка на SAP софтуерни решения 
за фирмено управление (SAP ERP, SAP Business Suite), както 
и обучение за работа със системата. В България компанията 
разполага с местен екип от сертифицирани от SAP AG кон-
султанти, притежаващи опит от редица проекти в страната 
и чужбина.

Освен стандартните внедрявания на SAP в областта на 
Финасово-счетоводната дейност и Контролинга, Логисти-
ката и Производството, Управлението на човешките ресурси 
и Калкулиране на работната заплата, сред портфейла от 
успешно реализирани проекти се нареждат и такива със спе-
цифични функционалности, като управление на търговски 
вериги (SAP Retail), Калкулиране на фактическа себестой-
ност, посредством инструмента Material Ledger, Warehouse 
management, Управление 
на процесно-ориентирано 
производство (PI-PP), Ана-
лиз на рентабилността, 
SRM-Управление на вери-
гата от доставчици, CRM-
Управление на веригата от 
клиенти, SCM-Управление 
на веригата от доставки, E-
recruiting, както  и интегра-
ция на SAP с външни сис-
теми. Компанията разполага 
с богата база от бизнес и тех-
нически сценарии, базирани 
на най-добрите бизнес прак-
тики в различни индустрии, 
като телекомуникации, про-
изводство, търговия на едро 
и дребно (retail&wholesale), 
банковия и застраховател-
ния сектор, масмедии, хра-
нително-вкусова промишле-
ност, химическа индустрия, 
фармацевтика и др.

Клиенти на Тека Системс 
са водещи компании като 
Halkor AE, Sidenor AE, Sovel 
AE, Hellenic cables, Erlikon AE, 
Etem AE, Vodafone, Elval SA, 
Shelman (Wood processing), 
Famar, DOL (Press group),IASO 
(Hospital), Titan SA, ICME, 
Romania, и много други.

Тека Системс е в услуга както на големи международни 
компании и холдингови структури с множество филиали, 
така и на малки и средни по мащаб фирми, които желаят  
да стандартизират своите бизнес процеси и обновят техно-
логичната си инфраструктура. Амбицията на Тека Системс 
е да се наложи като основен доставчик на SAP решения за 
гръцките инвестиции на Балканите. 

Тека Системс е сертифицирана в съответствие с изисква-
нията на EN ISO 9001:2000 (TUV Austria) за анализ, разработка, 
внедряване и поддръжка на Информационни системи.  

Ως αποτέλεσμα της σταθερής ανάπτυξής της, η εταιρεία 
επίσης επενδύει στη βουλγαρική αγορά και το 2003 άνοιξε 
τη θυγατρική της εταιρεία Teka Systems S.A. Ως συνεργάτης 
της SAP το βουλγαρικό υποκατάστημα παρέχει σχεδιασμό, 
υλοποίηση και υποστήριξη των λύσεων SAP για τη διαχείριση 
εταιρειών (SAP ERP, SAP Business Suite), καθώς και εκπαί-
δευση χρηστών. Στη Βουλγαρία η εταιρεία έχει μια ομάδα 
τοπικών πιστοποιημένων συμβούλων SAP AG με εμπειρία σε 
πολλά έργα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Στο χαρτοφυλάκιο με τα  επιτυχημένα της έργα, εκτός από 
τις πρότυπες υλοποιήσεις του SAP για χρηματοοικονομικά, 
λογιστική και έλεγχο, logistics και παραγωγή, διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων και μισθολόγιο, βρίσκουμε και  τέτοια 
με ειδική λειτουργικότητα όπως διαχείριση των αλυσίδων 
λιανικής πώλησης (SAP Retail), υπολογισμός του πραγματι-
κού κόστους μέσω του εργαλείου Material Ledger, διαχείριση 
αποθήκης, διαχείριση της παραγωγής με βάση τις διαδικασίες 
(PI-PP), ανάλυση της αποδοτικότητας, SRM-διαχείριση των 

σχέσεων με προμηθευτές, 
CRM-διαχείριση των σχέ-
σεων με πελάτες, SCM-δια-
χείριση της αλυσίδας εφοδι-
ασμού, E-recruiting, καθώς 
και διασύνδεση του SAP με 
εξωτερικά συστήματα. Η 
εταιρεία διαθέτει μεγάλη 
βάση επιχειρηματικών και 
τεχνικών σεναρίων που 
βασίζονται στις βέλτιστες 
επιχειρηματικές πρακτι-
κές σε διάφορους κλάδους 
όπως: τηλεπικοινωνίες, 
παραγωγή, χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, τραπεζικό 
και ασφαλιστικό τομέα, 
μέσα μαζικής ενημέρω-
σης, βιομηχανία τροφίμων, 
χημική βιομηχανία, φαρμα-
κευτικά προϊόντα κλπ.

Πελάτες της Teka Systems 
είναι κορυφαίες εταιρείες 
όπως Halkor S.A., Sidenor 
S.A., Sovel S.A., Hellenic 
cables, Erlikon S.A., Etem S.A., 
Vodafone, Elval S.A., Shelman 
(Wood processing), Famar, 
DOL (Press group),IASO 
(Hospital), Titan S.A., ICME, 
Romania και πολλές άλλες.

Η Teka Systems εξυπη-
ρετεί τόσο μεγάλες διεθνείς 

εταιρείες και ομίλους με πολλά υποκαταστήματα, όσο και 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να τυποποιή-
σουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους και να αναβαθμί-
σουν την τεχνολογική υποδομή τους. Η φιλοδοξία της Teka 
Systems είναι να αποδειχτεί ως σημαντικός πάροχος λύσεων 
SAP για τις ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια.  

Η Teka Systems έχει πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις του EN ISO 9001:2000 (TUV Austria) για ανάλυση, 
ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση συστημάτων πληροφο-
ρικής.  	

Тека	Системс	е		
в	услуга	както	на	

големи	международни	
компании	и	холдингови	
структури	с	множество	

филиали,	така	и	на	
малки	и	средни	по	

мащаб	фирми.



��

οκτώβριος – νοέμβριος 2009 μελΗ

Настоящият период на глобална криза кара всички компании да преразгледат разпределението на средствата си, 
да търсят активно дори още по-ефикасни начини да намалят разходите си и да подобрят дейността си.

Когато фирмата намери същото разбиране и благоразумие в партньора, с когото може да реализира иконо-
мически оправдан проект, тогава със сигурност резултатът е успешен.

Дружба стъкларски заводи АД, най-големият производител на стъклен амбалаж на Балканския полуостров, 
със заводи в София и Пловдив, е експортно-ориентирана компания с интензивни контакти както в страната, така и в чуж-

Η τρέχουσα παγκόσμια κρίση αναγκάζει όλες τις εταιρείες να 
επανεξετάσουν την κατανομή των πόρων τους, να επιδιώξουν 
δραστήρια όλο και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μειώ-
σουν το κόστος και να βελτιώσουν τη δουλειά τους.

Όταν η εταιρεία βρει την ίδια κατανόηση και σοφία στον 
συνεργάτη με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει οικονομικά 
βιώσιμο σχέδιο, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχές.

Η Drujba Glassworks S.A., ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 
γυάλινων συσκευασιών στη Βαλκανική Χερσόνησο, με εργο-
στάσια στη Σόφια και στο Πλόβντιβ, είναι εταιρεία με εξαγω-
γικό προσανατολισμό και εντατικές επαφές τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό. Με περίπου 700 υπάλληλους και με 
πάνω από 500 πελάτες σε όλο τον κόσμο, λίγους μόλις μήνες 
πριν η εταιρεία έπρεπε να ξοδεύει σημαντικά ποσά για τις τηλε-
φωνικές επικοινωνίες της. Επιζητώντας τη βελτιστοποίηση του 
συστήματος επικοινωνιών και των συναφών δαπανών, η Drujba 
Glassworks S.A. στράφηκε προς την IEN Ltd. για λύση του προ-
βλήματος.

H IEN Ltd. ιδρύθηκε στη Σόφια το 2008. Ήδη  έχει καταφέρει 
να αποκτήσει καλή φήμη στον τομέα των ICT μέσω επιτυχούς 
υλοποίησης έργων για την Globul, το μετρό της Σόφιας, τη 
Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο στο 
Πλόβντιβ, νοσοκομεία κλπ. 

H IEN πρότεινε λύση που ήδη έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, 
αν και σε μικρότερη κλίμακα. Το έργο ήταν VoIP από το χαρτο-
φυλάκιο εταιρικής τηλεφωνίας της Ericsson (τώρα Aastra). 

Στην Drujba Glassworks S.A. υπήρχε σταθερό δίκτυο μεταξύ 
των χώρων παραγωγής. Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού 
είναι σύγχρονο, και δεν ήταν πρόβλημα το υπόλοιπο να απο-
κτήσει το ίδιο επίπεδο. Για να μπορεί να γίνει ό,τι χρειάζεται, η 
σταθερότητα του συστήματος επικοινωνίας είναι ουσιαστικής 
σημασίας. Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες για επικοινωνίες 
ως μέρος των διοικητικών δαπανών. Η εταιρεία ζητούσε τον 

Επιτυχημένη 
συνεργασία  

στο διαδίκτυο

Сн
им

ка
:	C

ha
d	

M
cD

er
m

ot
t/

Ph
ot

oX
Pr

es
s

Успешно	сътрудничество		
в	мрежата



��

октомври – ноември 2009ЧЛЕНОВЕ

καλύτερο δυνατό τρόπο για να μειώσει αυτά τα έξοδα χωρίς να 
επιβάλλεται συμβιβασμός όσον αφορά την ποιότητα των τηλε-
φωνικών συνδέσεων. H IEN Ltd. και το τμήμα πληροφορικής 
της Drujba Glassworks S.A. έχουν την απαραίτητη εμπειρία για 
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από το 
δημόσιο δίκτυο.

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός της ταχθείσας προθεσμίας, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και στο απαιτούμενο επίπεδο 
ποιότητας. Το ίδιο σχέδιο υλοποιήθηκε και στη New Glass S.A., 
στο Νόβι παζάρ.

Ο κ. Οκταβιάν Άνγκελοφ, IT manager στην Drujba 
Glassworks S.A, εξηγεί:

«Τώρα με το ενοποιημένο σύστημα για κλήση τηλεφωνικών 
αριθμών και στους δύο χώρους, εκτός από την εξοικονόμηση 
χρημάτων, οι τηλεφωνικές συνδέσεις είναι ευκολότερες, ταχύτε-
ρες και απρόσκοπτες για όλους τους χρήστες. Έτσι βελτιώθηκε 
σημαντικά η επικοινωνία με την YIOULA Glassworks στην 
Αθήνα, καθώς και με τις άλλες εταιρείες του ομίλου. Ο προϋπο-
λογισμός του έργου ανήλθε σε 20% των ετήσιων δαπανών για 
τηλεφωνία. Η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η άρση των 
προβλημάτων πήρε ένα μήνα και στη συνέχεια η επένδυση άρχισε 
να αποδίδει. Η επένδυση αποπληρώθηκε μέσα σε οκτώ μήνες.»

Ικανοποιημένος από την αναγνώριση του πελάτη, ο κ. Δημή-
τρης Σιναπίδης, διευθυντής της Integrated Enterprise Networks 
στη Βουλγαρία, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όταν 
ο πελάτης μας είναι ευχαριστημένος. Έχουμε την απαραίτητη 
τεχνική κατάρτιση, ευρύ φάσμα νέων προϊόντων και κατάλ-
ληλη επιχειρηματική προσέγγιση προκειμένου να προσφέρουμε 
ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνιακές λύσεις για κάθε επιχείρηση, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος – λύσεις με τις οποίες η επένδυση 
πραγματικά αποπληρώνεται.»  	

бина. При приблизително 700 служители, 
с над 500 клиенти по целия свят, само 
допреди няколко месеца на фирмата  й се 
налагаше да заплаща значителни суми за 
телефонните си комуникации. Търсейки 
оптимизация на комуникационната си сис-
тема и свързаните с нея разходи, Дружба 
стъкларски заводи АД се обърна към ИЕН 
ООД за решение на проблема.

ИЕН ООД е основано в София през 
2008 г. Тя вече е успяла да си спечели 
добра репутация в ICT сектора чрез 
успешна реализация на проекти за Гло-
бул, София Метро, Българско нацио-
нално радио, Медицинска академия –  
Пловдив, болници и др.

ИЕН предложи решение вече тествано в 
миналото, дори и в по-малък мащаб. Проек-
тът беше VoIP от портфолиото за фирмена 
телефония  на Ериксон /сега Аастра/. 

Още преди започване на внедряването 
в Дружба стъкларски заводи АД имаше 
налична стабилна мрежа между производ-
ствените площадки. По-голямата част от 
оборудването е модерно, а привеждането на 
останалото на необходимото ниво не беше 
проблем. За да може да се направи необхо-
димото, стабилността на комуникационната 
система е от съществено значение. Същото 
важи и за разходите за комуникации като 
част от административните разходи. Фирмата търсеше въз-
можно най-добрия начин да намали тези разходи, без да се 
налага да прави компромис с качеството на телефонните 
връзки. ИЕН ООД и ИТ отделът на Дружба стъкларски заводи 
АД имат необходимия опит, за да се справят с проблемите, 
произтичащи от публичната мрежа.

Проектът беше реализиран в предвидените срокове, в 
съответствие със заделените в бюджета средства и на необ-
ходимото качествено ниво, изисквано от ръководството на 
фирмата-възложител. Същият проект беше реализиран и в 
Ново стъкло ЕАД, Нови пазар.

Октавиан Ангелов, IT мениджър в Дружба стъкларски 
заводи АД, обяснява:

„Сега, при унифицираната система за набиране на теле-
фонни номера на двете площадки, освен икономията на сред-
ства, телефонните връзки са по-лесни, по-бързи и безпро-
блемни за всички потребители. Така се подобри значително 
и комуникацията с YIOULA Glassworks в Атина, както и с 
другите фирми от групата. Бюджетът на проекта възлизаше 
на 20% от годишните разходи за телефония. Инсталирането, 
параметризирането и отстраняването на проблемите отне 
един месец, а след това започнаха да се възвръщат вложените 
средства. Инвестицията се изплати за осем месеца.”

Доволен от признанието на клиента, Димитри Синапи-
дис, мениджър на Integrated Enterprise Networks в България, 
заяви: „Ние сме много доволни, щом клиентът ни е доволен. 
Разполагаме с необходимата техническа подготовка, богата 
гама от нови продукти и подходящото бизнес поведение, за 
да предложим конкурентноспособни телекомуникационни 
решения за всеки бизнес, независимо от мащаба, решения, 
които наистина възвръщат направената инвестиция.”   

Освен	икономията	на	
средства,	телефонните	

връзки	са	по-лесни,	по-бързи	
и	безпроблемни	за	всички	
потребители.	Бюджетът	на	
проекта	възлизаше	на	20%	

от	годишните	разходи	за	
телефония.	Инвестицията	се	

изплати	за	осем	месеца.
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новият музей  
на акропола	–	
слънце,	мрамор	и	нов	
поглед	към	Партенона
РОСЕН КИРИЛОВ

Новият	музей	на	Акропола	отвори	врати	на	20	юни	2009	г.	пред	стотици	представители	на	гръцкия	политически	
и	културен	елит.	Благодарение	на	засиления	интерес	на	световните	медии,	новината	обиколи	света	и	породи	
експертни	дискусии,	а	милиони	постове	и	видеоматериали	по	темата	заляха	социалните	мрежи.

Летящият	старт	на	новото	здание	намери	своето	продължение	в	посещаемост,	с	която	могат	да	се	похва-
лят	единствено	най-големите	музеи	по	света.	Само	през	първите	два	месеца	той	е	посетен	от	близо	530	000	

души,	а	други	410	000	посетители	са	разгледали	официалния	уеб	сайт	на	музея.	Едва	ли	за	някого	е	изненада,	че	над	60%	от	
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посетилите	музея	са	чужденци,	още	повече	че	през	първата	
година	входната	такса	е	„закована”	на	1	евро,	а	след	това	ще	
се	увеличи	до	съвсем	приемливите	5	евро.	Това	е	едва	ли	
не	 символична	 цена,	 имайки	 предвид	 че	 Партенона,	 сър-
цето	на	Акропола,	се	счита	за	една	от	най-важните	сгради	
въобще,	която	е	включена	в	каноните	на	западната	цивили-
зация	поради	своята	класическа	изчистеност	и	красота.

Строителството	 на	 Партенона	 е	 поръчано	 от	 Перикъл	
през	5	век	пр.н.е.	и	е	изпълнено	от	архитектите	Иктинус	и	
Каликрат,	а	скулптор	е	Фидий.	И	те	създават	прочутия	храм,	
затворен	между	46	дорийски	колони,	напълно	достатъчен	
като	сграда,	за	да	украси	Акропола	–	без	странични	крила,	
без	допълнителни	постройки,	с	перфектни	пропорции.	От	
тази	сграда	нищо	не	може	да	се	отнеме	и	нищо	не	може	да	
се	добави.	Това	е	било	едно	от	големите	предизвикателства	
към	проекта	за	изграждането	на	Новия	музей	на	Акропола	–		
как	Партенона	ще	се	впише	в	неговата	композиция	–	но	с	
помощта	 на	 визуалния	 контакт	 и	 интериорната	 подредба	
и	този	проблем	е	решен.	Залата,	която	ще	приюти	мрамор-
ните	 статуи	 от	 Акропола	 е	 ориентирана	 на	 север	 и	 гледа	
към	Партенона	–	мястото,	което	е	било	техен	дом	в	продъл-
жение	на	векове.

музей с история

Всъщност	Новият	музей	е	история	с	продължение.	Още	
в	 далечната	 1865	 г.	 Гърция	 издига	 първия	 музей	 на	 Акро-
пола.	Самият	музей	е	разширен	през	1950-те	години,	но	още	
тогава	е	очевидно,	че	не	може	да	поеме	растящия	обем	от	
антични	предмети,	които	се	появяват	всяка	година	при	раз-
копките	на	Акропола.	Това	е	една	от	причините	през	1976	г.	
да	се	обяви	първият	конкурс	за	архитектурен	проект	за	нов	
музей	на	Акропола.	Другата	причина	е,	че	в	продължение	на	
години	Гърция	прави	постъпки	да	си	върне	прочутите	мра-
морни	статутии	от	Партенона,	които	в	момента	се	намират	
в	Британския	музей	в	Лондон,	но	някои	представители	на	
властите	и	академичния	свят	издигат	като	контрааргумент	
факта,	че	страната	не	разполага	с	подходящо	място,	където	
те	да	бъдат	изложени.

И	 така,	 след	 четири	 проведени	 конкурса,	 проектът	 е	
възложен	на	родения	в	Швейцария,	но	живеещ	в	Ню	Йорк	
архитект	Бернард	Шуми,	който	работи	в	сътрудничество	с	
гръцкия	 архитект	 Майкъл	 Потиадис.	 Техният	 забележите-
лен	проект	е	съобразен	и	със	запазването	на	намиращите	
се	в	околността	антични	останки	и	затова	сградата	е	поло-
жена	върху	колони,	а	през	2007	г.	започва	и	преместването	
на	артефактите	от	Акропола	в	новия	музей,	който	в	момента	
дава	подслон	на	повече	от	4,200	експоната.	И	тук	те	са	на	
сигурно	място,	защото	сградата	може	да	издържи	земетре-
сение	с	магнитуд	10	бала	по	скалата	на	Рихтер.

най-големият музей в  
близост до антични останки

Това	 е	 и	 най-голямата	 съвременна	 сграда,	 издигана	
някога	в	близост	до	антични	останки.	Тя	е	само	на	280	м	
по	 права	 линия	 от	 Партенона	 и	 лежи	 или	 по-скоро	 виси	
на	колоните	си	над	древния	път,	който	е	водел	към	„све-
щената	скала”	на	Акропола.	Иначе	входът	на	новия	музей	
е	 откъм	 ул.	 „Дионисиу	 Ареопагиту”	 и	 в	 непосредствена	
близост	до	метростанция	„Акрополи”,	 	част	от	линия	2	на	
Атинското	метро.

ροσεν κιριλοφ

Το	 νέο	 μουσείο	 της	 Ακρόπολης	 άνοιξε	 στις	 20	 Ιουνίου	 2009	
μπροστά	σε	εκατοντάδες	αντιπροσώπους	της	ελληνικής	πολι-
τικής	 και	 πολιτιστικής	 ελίτ.	 Λόγω	 του	 αυξημένου	 ενδιαφέρο-
ντος	 των	 μέσων	 ενημέρωσης	 παγκοσμίως,	 η	 εκδήλωση	 έγινε	
γνωστή	σε	όλο	τον	κόσμο	και	δημιούργησε	πολλές	συζητήσεις	
ανάμεσα	στους	εμπειρογνώμονες	και	εκατομμύρια	αναρτήσεις	
και	βίντεο	πλημμύρισαν	τα	κοινωνικά	δίκτυα.

Μετά	από	τα	εγκαίνια	,	ακολούθησε	τόσο	μεγάλη	επισκεψι-
μότητα,	όση	έχουν	μόνο	τα	μεγαλύτερα	μουσεία	του	κόσμου.	
Μόνο	κατά	τους	πρώτους	δύο	μήνες	το	μουσείο	επισκέφτηκαν	
σχεδόν	530	000	άτομα	.Αλλοι	410	000	επισκέπτες	έχουν	δει	την	
επίσημη	ιστοσελίδα	του	μουσείου.	Ίσως	για	κανέναν	δεν	είναι	
έκπληξη	το	ότι	πάνω	από	60%	των	επισκεπτών	του	μουσείου	
είναι	αλλοδαποί	και	μάλιστα	αν	λάβουμε	 	υπόψη	ότι	κατά	το	
πρώτο	έτος	η			είσοδος		θα	τιμάται	μόνο	1	ευρώ,	και	στη	συνέ-
χεια	θα	αυξηθεί	σε	5	ευρώ	–	ποσό	το	οποίο	είναι	εντελώς	απο-
δεκτό.	Και	πάλι	είναι	μια	συμβολική	τιμή,	δεδομένου	του	ότι	ο	
Παρθενώνας,	η	καρδιά	της	Ακρόπολης,	θεωρείται	ένα	από	τα	
πιο	 σημαντικά	 κτίρια	 γενικά,	 το	 οποίο	 περιλαμβάνεται	 στους	
κανόνες	του	δυτικού	πολιτισμού	λόγω	της	απλότητας	και	της	
κλασικής	ομορφιάς	του.
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το νέο μουσείο της 
ακρόπολης − ήλιος, 
μάρμαρο και μια νέα ματιά 
στον παρθενώνα 



��

οκτώβριος – νοέμβριος 2009 LIfeSTyLe

Η	κατασκευή	του	Παρθενώνα	ανατέθηκε	από	τον	Περικλή	
τον	5ο	αιώνα	π.Χ.	και	εκτελέστηκε	από	τους	αρχιτέκτονες	Ικτίνο	
και	Καλλικράτη	και	γλύπτης	ήταν	ο	Φειδίας.	Δημιούργησαν	τον	
περίφημο	 ναό	 που	 περιβάλλεται	 από	 46	 δωρικούς	 κίονες,	 ο	
οποίος	 είναι	 εντελώς	ανεξάρτητος	 ως	κτίριο	για	να	κοσμήσει	
την	Ακρόπολη	−	χωρίς	πλάγιες	πτέρυγες,	χωρίς	επιπλέον	οικο-
δομές,	με	τέλειες	αναλογίες.	Τίποτα	δεν	μπορεί	να	αφαιρεθεί	ή	
να	προστεθεί	σε	αυτό	το	κτίριο.	Αυτή	ήταν	μία	από	τις	μεγα-
λύτερες	 προκλήσεις	 του	 έργου	 για	 την	 κατασκευή	 του	 νέου	
μουσείου	της	Ακρόπολης	–	το	πώς	δηλαδή	ο	Παρθενώνας	θα	
φαίνεται	σαν	όλον.Αλλά	με	τη	βοήθεια	της	οπτικής	επαφής	και	
της	εσωτερικής	διαρρύθμισης	και	αυτό	το	πρόβλημα	έχει	λυθεί.	
Η	αίθουσα,	που	θα	στεγάσει	τα	μαρμάρινα	αγάλματα	από	την	
Ακρόπολη	είναι	προσανατολισμένη	προς	τα	βόρεια	και	έχει	θέα	
στον	Παρθενώνα	−	ο	τόπος	που	ήταν	το	σπίτι	τους	για	αιώνες.

μουσείο με ιστορία

Στην	πραγματικότητα,	το	νέο	μουσείο	είναι	μια	ιστορία	με	
συνέχεια.	Ήδη	απο	το	μακρινό	1865	η	Ελλάδα	έχτισε	το	πρώτο	
μουσείο	στην	Ακρόπολη.	Το	μουσείο	επεκτάθηκε	τη	δεκαετία	
του	1950,	αλλά	ακόμη	και	τότε	ήταν	προφανές	ότι	δεν	μπορεί	
να	φιλοξενήσει	τον	αυξανόμενο	όγκο	των	αρχαίων	αντικειμέ-
νων	 που	 εμφανίζονται	 κάθε	 χρόνο	 κατά	 τις	 ανασκαφές	 στην	
Ακρόπολη.	Αυτός	είναι	ένας	λόγος	που		το	1976	ανακοινώθηκε	
ο	πρώτος	διαγωνισμός	για	αρχιτεκτονικό	σχέδιο	για	νέο	μου-
σείο	στην	Ακρόπολη.	Ο	άλλος	λόγος	είναι	το	ότι	εδώ	και	χρόνια	
η	 Ελλάδα	 προσπαθεί	 να	 πάρει	 πίσω	 τα	 περίφημα	 μαρμάρινα	
αγάλματα	 του	 Παρθενώνα,	 τα	 οποία	 βρίσκονται	 σήμερα	 στο	
Βρετανικό	Μουσείο	του	Λονδίνου,	αλλά	ορισμένοι	εκπρόσωποι	
της	κυβέρνησης	και	του	ακαδημαϊκού	κόσμου	προβάλλουν	ως	
αντίθετο	επιχείρημα	το	ότι	η	χώρα	δε	διαθέτει	κατάλληλη	θέση	
για	την	έκθεσή	τους.

Και	 έτσι,	 μετά	 από	 τέσσερις	 διαγωνισμούς,	 το	 έργο	 ανα-
τέθηκε	 στον	 αρχιτέκτονα	 Bernard	Tschumi,	 γεννημένο	 	 στην	
Ελβετία	και	μόνιμο		κάτοικος	Νέας	Υόρκης,	ο	οποίος	εργάστηκε	
σε	συνεργασία	με	τον	Έλληνα	αρχιτέκτονα	Μιχάλη	Φωτιάδη.	Το	
αξιόλογο	έργο	τους	είναι	συνεπές	με	τη	διατήρηση	των	αρχαίων	
ερειπίων	που	βρίσκονται	στην	κοντινή	περιοχή	και	ως	εκ	τού-
του	το	κτίριο	είναι	τοποθετημένο	σε	κίονες	και	το	2007	άρχισε	
η	μεταφορά	των	τεχνουργημάτων	από	την	Ακρόπολη	στο	νέο	
μουσείο,	το	οποίο	παρέχει	σήμερα	καταφύγιο	σε	περισσότερα	
από	 4,200	 εκθέματα.	 Και	 εδώ	 είναι	 σε	 ασφαλή	 τόπο	 γιατί	 το	
κτίριο	μπορεί	να	αντέξει	σε	σεισμό	μεγέθους	10	βαθμών	της	
κλίμακας	Ρίχτερ.

το μεγαλύτερο μουσείο κοντά σε αρχαία ερείπια

Αυτό	 είναι	 το	 μεγαλύτερο	 σύγχρονο	 κτίριο	 που	 έχει	 χτι-
στεί	ποτέ	κοντά	σε	αρχαία	ερείπια.	Απέχει	280	μέτρα	σε	ευθεία	
γραμμή	από	τον	Παρθενώνα	και	βρίσκεται,	ή	μάλλον	«κρέμεται»	
στους	κίονές	του	πάνω	από	τον	αρχαίο	δρόμο	που	οδηγούσε	
στον	«ιερό	βράχο»	της	Ακρόπολης.	Αλλιώς,	η	είσοδος	του	νέου	
μουσείο	είναι	από	την	οδό	«Διονυσίου	Αρεοπαγίτου»	και	άμεσα	
δίπλα	στο	σταθμό	του	μετρό	«Ακρόπολη»,	ο	οποίος	αποτελεί	
μέρος	της	γραμμής	2	του	μετρό	της	Αθήνας.

Η	 ιδέα	 του	 Tschumi	 ήταν	 να	 δημιουργηθεί	 ένα	 κτίριο	 με	
βάση	 τη	 μαθηματική	 και	 εννοιολογική	 σαφήνεια	 των	 αρχαίων	
Ελλήνων	και	τα	τέσσερα	επίπεδα	του	κτιρίου	ενσωματώνονται	
πλήρως	στην	εν	λόγω	έννοια.	Ακριβώς	για	αυτό	το	λόγο	ο	αρχιτέ-
κτονας	χρησιμοποιεί	το	γυαλί	παντού	όπου	είναι	δυνατό,	για	να	
επιτρέψει	στο	φυσικό	ηλιακό	φως	να	δώσει	ζωή	στα	εκθέματα	
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Идеята	 на	 Шуми	 е	 била	 да	 се	
създаде	 една	 сграда,	 основана	 на	
математическата	 и	 концептуална	
яснота	 на	 древните	 гърци	 и	 чети-
рите	 й	 нива	 напълно	 се	 вписват	
в	 тази	 концепция.	 Именно	 затова	
архитектът	 използва	 стъклото	
навсякъде,	 където	 е	 възможно,	 за	
да	 позволи	 на	 естествената	 слън-
чева	светлина	да	оживи	изложените	
експонати,	 а	 дори	 и	 подът	 често	 е	
прозрачен	и	посетителите	могат	да	
видят	 продължаващите	 под	 сгра-
дата	 разкопки.	 На	 практика	 музеят	
е	 издигнат	 над	 улица	 с	 къщи	 и	
работилници,	 някои	 от	 които	 са	 от	
Византийския	период,	а	други	−	от	
класическата	 епоха	 и	 посетителят	 вижда	 една	 жива	 улица	
отпреди	десетки	векове.

Именно	множеството	прозорци	и	прозрачни	повърхно-
сти	са	в	основата	на	идеята	на	Шуми,	че	новият	музей	трябва	
да	 води	 жив	 диалог	 с	 античността,	 а	 не	 да	 е	 просто	 място	
за	 съхранение	 на	 експонати,	 което	 пък	 става	 възможно	 с	
финансирането	на	проекта	от	страна	на	гръцкото	министер-
ство	на	културата	и	Европейския	съюз.	И	макар	новият	музей	
да	съдържа	в	себе	си	много	мрамор,	също	като	Партенона,	
никога	няма	да	чуете	шумните	стъпки	на	посетителите	вътре,	
не	защото	ги	няма,	а	защото	специална	система	от	математи-
чески	пресметнати	дупки	в	мрамора	поглъща	звука.

нов дом за мраморните статуи на Партенона

От	 друга	 страна	 Новият	 музей	 на	 Акропола	 предлага	
също	и	решение	на	един	стар	спор	относно	това	къде	трябва	
да	бъдат	изложени	мраморните	статуии	от	Партенона,	нами-
ращи	в	момента	в	Британския	музей.	Наричат	ги	статуите	на	
Елгин,	на	името	на	лорд	Елгин,	който	в	началото	на	ХІХ	в.	ги	
отнася	 в	 Лондон.	 Мнозина	 твърдят,	 че	 през	 1801	 г.,	 когато	
Гърция	все	още	е	в	границите	на	Османската	империя,	Елгин	
просто	ги	е	откраднал,	като	дори	ги	е	отделил	от	солидните	
им	каменни	постаменти,	за	да	могат	по-лесно	да	се	натова-
рят	на	кораб.	Много	световни	музеи	са	сложили	началото	на	
колекциите	си	и	имат	в	миналото	си	тъмни	сделки	с	ценни	
предмети	от	древността,	вероятно	и	историята	с	лорд	Елгин	
може	да	попадне	в	този	списък	–	Британският	музей	купува	
статуите	от	фалиралия	лорд	през	1816	г.	Но	големият	грях	на	
Елгин	е	в	това,	че	е	откъснал	статуите	от	тяхната	естествена	
среда,	от	онази	атмосфера,	светлина	и	въздух,	които	са	вдъх-
новявали	създателите	на	Партенона.

Именно	последният	етаж	на	новия	музей	на	Акропола	е	
предназначен	за	мраморните	статуи	от	Акропола	–	жребци	и	
войници,	богове	и	гиганти	–	и,	засега,	за	липсващите	статуи	на	
Елгин.	Галерията	е	с	размерите	на	сърцевината	на	Партенона	
и	по	този	начин	посетителите	могат	да	добият	представа	за	
големината	 на	 статуите	 в	 мащаба	 на	 храма,	 който	 са	 насе-
лявали.	Копията	на	липсващите	статуи	ще	бъдат	изградени	
така,	 че	 да	 приличат	 на	 оригиналите.	 Поне	 докато	 самите	
оригинали	не	се	завърнат	в	стария	си	нов	дом,	наречен	Нов	
музей	на	Акропола.	Който	по	думите	на	Шуми	представлява	
„оркестрирана	 простота”.	 Всъщност	 Партенона	 вече	 2	 500	
години	е	изразител	на	същото.		

και	ακόμη	και	το	δάπεδο	του	κτιρίου	
είναι	συχνά	διαφανές	και	οι	επισκέ-
πτες	 μπορούν	 να	 δουν	 από	 κάτω	
τις	 ανασκαφές	 που	 είναι	 ακόμη	 σε	
εξέλιξη.	 Στην	 πράξη,	 το	 κτίριο	 του	
μουσείου	 χτίστηκε	 πάνω	 από	 ένα	
δρόμο	με	σπίτια	και	εργαστήρια,	ένα	
μέρος	εκ	των	οποίων	είναι	από	την	
βυζαντινή	 περίοδο	 και	 άλλο	 μέρος	
από	την	κλασική	εποχή	−	ο	επισκέ-
πτης	βλέπει	ένα	ζωντανό	δρόμο	από	
δεκάδες	αιώνες	πριν.

Ακριβώς	τα	πολλά	παράθυρα	και	
οι	 διαφανείς	 επιφάνειες	 βρίσκονται	
στη	βάση	της	ιδέας	του	Tschumi	ότι	
το	νέο	μουσείο	πρέπει	να	κάνει	ένα	
ζωντανό	διάλογο	με	την	αρχαιότητα	

και	όχι	να	είναι	μόνο	μια	θέση	για	την	αποθήκευση	εκθεμάτων	–		
κάτι	που	έγινε	δυνατό	με	τη	χρηματοδότηση	του	έργου	από	το	
ελληνικό	Υπουργείο	Πολιτισμού	και	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.	Και	
ενώ	το	νέο	μουσείο	περιέχει	μέσα	του	πολύ	μάρμαρο,	ακριβώς	
όπως	και	ο	Παρθενώνας,	ποτέ	δεν	πρόκειται	να	ακούσετε	θορυ-
βώδη	βήματα	επισκεπτών	μέσα	–	όχι	επειδή	δεν	υπάρχουν,	αλλά	
επειδή	 υπάρχει	 ένα	 ειδικό	 σύστημα	 από	 μαθηματικά	 υπολογι-
σμένες	τρύπες	στο	μάρμαρο	που	απορροφούν	τον	ήχο.

νέο σπίτι για τα μαρμάρινα αγάλματα  
του Παρθενώνα

Από	 την	 άλλη,	 το	 νέο	 μουσείο	 στην	 Ακρόπολη	 επίσης	
προσφέρει	λύση	σε	μια	παλιά	διαμάχη	για	το	εάν	θα	πρέπει	
να	 εκτίθενται	 τα	 μαρμάρινα	 αγάλματα	 από	 τον	 Παρθενώνα,	
που	 σήμερα	 βρίσκονται	 στο	 Βρετανικό	 Μουσείο.	Τα	 αποκα-
λούν	τα	αγάλματα	του	Έλγιν,	στο	όνομα	του	λόρδου	Έλγιν,	ο	
οποίος	στις	αρχές	του	δέκατου	ένατου	αιώνα	τα	μετέφερε	στο	
Λονδίνο.	Πολλοί	λένε	ότι	το	1801,	όταν	η	Ελλάδα	βρισκόταν	
ακόμη	 υπό	 την	 κατοχή	 της	 Οθωμανικής	 Αυτοκρατορίας	 ο	
Έλγιν	απλά	τα	έκλεψε,	και	μάλιστα	τα	έβγαλε	από	τα	στερεά	
βάθρα	τους,	για	να	διευκολυνθεί	η	φόρτωση	σε	πλοίο.	Πολλά	
μουσεία	σε	όλο	τον	κόσμο	έχουν	στο	παρελθόν	τους	σκοτει-
νές	συναλλαγές	με	πολύτιμα	αντικείμενα	από	την	αρχαιότητα	
και	πιθανώς	η	ιστορία	με	τον	λόρδο	Έλγιν	μπορεί	να	συμπε-
ριληφθεί	σε	αυτή	τη	λίστα	−	το	Βρετανικό	μουσείο	αγόρασε	
τα	αγάλματα	από	τον	χρεοκοπημένο	λόρδο	το	1816.	Αλλά	η	
μεγάλη	αμαρτία	του	Έλγιν	είναι	ότι	πήρε	τα	αγάλματα	από	το	
φυσικό	τους	περιβάλλον,	από	την	ατμόσφαιρα,	το	φως	και	τον	
αέρα,	που	ενέπνευσαν	τους	δημιουργούς	του	Παρθενώνα.

Ακριβώς	 ο	 τελευταίος	 όροφος	 του	 νέου	 μουσείου	 στην	
Ακρόπολη	έχει	σχεδιαστεί	για	τα	μαρμάρινα	αγάλματα	από	την	
Ακρόπολη	−	άλογα	και	στρατιώτες,	θεοί	και	γίγαντες	−	και,	προς	
το	παρόν,	για	τα	ελλείποντα	αγάλματα	του	Παρθενώνα.	Η	γκα-
λερί	έχει	τις	διαστάσεις	του	πυρήνα	της	αίθουσας	του	Παρθε-
νώνα	και	έτσι	οι	επισκέπτες	μπορούν	να	αποκτήσουν	μια	ιδέα	
για	το	μέγεθος	των	αγαλμάτων	στο	ναό	όπου	ήταν	τοποθετη-
μένα.	Τα	αντίγραφα	των	αγαλμάτων	που	λείπουν	θα	κατασκευ-
αστούν	έτσι	ώστε	να	μοιάζουν	με	φαντάσματα	των	πρωτότυ-
πων.	Ή	τουλάχιστον	έως	ότου	τα	πρωτότυπα	δεν	επιστραφούν	
στο	παλιό	νέο	σπίτι	τους	με	την	ονομασία	«Νέο	Μουσείο	Ακρό-
πολης».	Κάτι	το	οποίο,	σύμφωνα	με	τα	λόγια	του	Tschumi,	είναι	
μια	«ενορχηστρωμένη	απλότητα».	Στην	ουσία	ο	Παρθενώνας	
εδω	και		2500	χρόνια	εκφράζει	ακριβώς	το	ίδιο. 	 	
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οκτώβριος – νοέμβριος 2009 επερχομενεσ

Предстоящи събития
11 ноември 2009 г.
Място:	зала	„Рейнбоу	Плаза”,	София,	България
Конференция Retail in Detail �009 Реформ(ат)иране
Организатор:	Списание	“Регал”	и	GFK	Bulgaria
http://regal.bg/retailindetail/2009/en/index.php

21 ноември 2009 г.
Място:	Хотел	„Шератон”,	София,	България
Изложение Access MBA One-to-One
Организатор:	Комуникационна	компания	Access	MBA
http://www.accessmba.com/mba-events/access-mba-tour/
sofia-november-21/index.html?L=0

13-22 ноември 2009 г.
Място:	Централна	сграда	−	НДК,	София,	България
Изложение „Произведено в България”
Организатор:	Съюз	“Произведено	в	България”,	Бизнес	
център	−	България	ЕООД	и	Българската	търговско-про-
мишлена	палата
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/proizvedeno/index.htm

27 ноември 2009 г.
Място:	Park	Hotel	Athens,	Атина,	Гърция
Cee Photovoltaic �009
Организатор:	EastEuro	Link	Ltd.
http://www.easteurolink.co.uk/cee-photovoltaic-energy/
index.html

26-29 ноември 2009 г.
Място:	Международен	изложбен	център	в	Солун,	Гърция
�ма международна конференция на местното 
самоуправление, публичния и социален сектор & 
частния сектор Polis 
Организатор:	Hellexpo	SA
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1187

7-8 декември 2009 г.
Място:	Rin	Grand	Hotel,	Букурещ,	Румъния
Втора годишна конференция под наслов „Възобно-
вяеми енергийни източници и енергийна ефектив-
ност в ЮИЕ”
Организатор:	EastEuro	Link	Ltd.
http://www.easteurolink.co.uk/see-renewable-energy/

7-11 януари 2010 г.
Място:	Изложбен	център	Metropolitan	Expo,	Атина,	
Гърция
Изложение за услуги в туристическия бранш 
PAROUSIeS 
Организатор:	ROTA	Ltd.
http://www.fair.bg/bg/events/itf09-bg.htm

Επερχόμενες εκδηλώσεις
11 Νοεμβρίου 2009
Τόπος:	Αίθουσα	Rainbow	Plaza,	Σόφια,	Βουλγαρία
διάσκεψη Retail in Detail �009 Reform(att)ing
Διοργανωτής:	Περιοδικό	Regal	και	GFK	Bulgaria
http://regal.bg/retailindetail/2009/en/index.php

21 Νοεμβρίου 2009
Τόπος:	Ξενοδοχείο	Sheraton,	Σόφια,	Βουλγαρία
Έκθεση Access MBA One-to-One
Διοργανωτής:	Access	MBA,	εταιρεία	επικοινωνίας
http://www.accessmba.com/mba-events/access-mba-tour/
sofia-november-21/index.html?L=0

13-22 Νοεμβρίου 2009
Τόπος:	Κεντρικό	κτίριο	−	Μέγαρο	πολιτισμού,	Σόφια,	
Βουλγαρία
Έκθεση “Made in Bulgaria”
Διοργανωτής:	Ένωση	“Made	in	Bulgaria”,	Business	Center	−		
Bulgaria	Ltd.	και	βουλγαρικό	Επιμελητήριο	Εμπορίου	και	
Βιομηχανίας
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/proizvedeno/index.htm

27 Νοεμβρίου 2009
Τόπος:	Park	Hotel	Athens,	Αθήνα,	Ελλάδα
Cee Photovoltaic �009
Διοργανωτής:	EastEuro	Link	Ltd.
http://www.easteurolink.co.uk/cee-photovoltaic-energy/
index.html

26-29 Νοεμβρίου 2009
Τόπος:	Διεθνές	Εκθεσιακό	Κέντρο	της	Θεσσαλονίκης,	Ελλάδα
Polis �009: �η διεθνής Έκθεση φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δημόσιου − κοινωνικού τομέα και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 
Διοργανωτής:	Helexpo	SA
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=1187

7-8 Δεκεμβρίου 2009
Τόπος:	Rin	Grand	Hotel,	Βουκουρέστι,	Ρουμανία
δεύτερο ετήσιο συνέδριο με θέμα «ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση στην να ευρώπη»
Διοργανωτής:	EastEuro	Link	Ltd.
http://www.easteurolink.co.uk/see-renewable-energy/

7-11 Ιανουαρίου 2010
Τόπος:	Εκθεσιακό	Κέντρο	Metropolitan	Expo,	Αθήνα,	Ελλάδα
Έκθεση για υπηρεσίες στην τουριστική βιομηχανία 
PAROUSIeS 
Διοργανωτής:	ROTA	Ltd.
http://www.fair.bg/bg/events/itf09-bg.htm
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балкан сървИсИс предоставя	консултантски	услуги	и	соф-
туерни	решения	за	ефективно	управление,	а	именно:	изграж-
дане	на	цялостни	финансово-счетоводни	системи	за	планиране	
и	управление	на	фирмени	ресурси,	системи	за	анализ	на	данни,	
системи	за	управление	на	връзките	с	клиенти,	ИТ	поддръжка.	
Фирмата	разполага	с	30	ИТ	специалисти	и	с	доказани	приложе-
ния	като	Atlantis	ERP,	QlikView	и	Microsoft	CRM.	Нейни	клиенти	
са	дистрибутори	и	фирми	за	продажби	на	дребно,	банки	и	про-
изводители.	Има	над	100	успешно	изпълнени	проекта.

адвокатско съдружИе „карастоянов, мИтков И 
съдружнИцИ”	е	създадено	през	2000	г.	Във	фокуса	на	дей-
ността	 на	 съдружието	 е	 отговорът	 на	 комплексните	 нужди	 на	
бизнес	общността	за	стратегически	консултации	в	областта	на	
търговското	 право,	 оперативно	 съдействие	 по	 юридически	
въпроси	и	съдебни	дела.	Адвокатското	съдружие	предлага	юри-
дически	 консултации	 предимно	 на	 чуждестранни	 стопански	
субекти	с	присъствие	в	България,	като	се	опира	на	приложимото	
законодателство	на	България	и	ЕС	и	законовите	практики.

модус консулт e	създаденa	през	1995	г.	адвокатско дру-
жество „тончева И ПартньорИ” e	приемник	на	дейността	
и	традициите	на	Модус	Консулт	в	областта	на	правните	консул-
тации.	Eкспертите	на	фирмите	са	специализирани	в	сферите	на	
корпоративното	 и	 търговско	 право,	 концесии	 и	 обществени	
поръчки,	интелектуална	собственост,	данъчно,	административно	
и	трудово	право,	събиране	на	вземания	и	др.	Предлага	и	бизнес	
консултиране,	включително	финансово	оптимизиране	на	инвес-
тиции	чрез	използване	на	европейски	фондове.

ентерсофт	предоставя	интегрирана	ERP,	CRM	и	E-Commerce	
система,	 предназначена	 както	 за	 средни	 предприятия,	 така	
и	 за	 подразделения	 на	 големи	 компании.	 Ентерсофт	 е	 сред	
малкото	компании,	които	предлагат	широк	спектър	от	интег-
рирани	бизнес	приложения,	изцяло	разработени	на	платфор-
мите	Microsoft.NET.	Entersoft	CRM®	и	Entersoft	E-Commerce®	се	
предлагат	 и	 като	 самостоятелни	 продукти	 с	 интерфейс	 към	
други	ERP	системи.

Η BaLKan serVices παρέχει	 συμβουλευτικές	 υπηρεσίες	 και	
λύσεις	λογισμικού	για	αποτελεσματική	διαχείριση,	ήτοι:	υλοποίηση	
ολοκληρωμένων	 εμπορολογιστικών	 συστημάτων	 για	 σχεδιασμό	
και	 διαχείριση	 των	 εταιρικών	 πόρων,	 συστήματα	 ανάλυσης	
δεδομένων,	συστήματα	διαχείρισης	των	σχέσεων	με	τους	πελάτες,	
μηχανογραφική	υποστήριξη.	Η	εταιρεία	διαθέτει	30	επαγγελματίες	
IT	και	αποδεδειγμένες	εφαρμογές	όπως	Atlantis	ERP,	QlikView	και	
Microsoft	CRM.	Πελάτες	της	είναι	διανομείς	και	εταιρείες	λιανικής,	
τράπεζες	 και	 παραγωγοί.	 Υπάρχουν	 πάνω	 από	 100	 επιτυχώς	
ολοκληρωμένα	έργα.

tO διΚΗγοριΚο γρΑφΕιο «KarastOyanOV, MitKOV & 
partners»	ιδρύθηκε	το	2000.	Στο	επίκεντρο	της	επιχειρηματικής	
δραστηριότητας	του	γραφείου	είναι	η	ανταπόκριση	στις	σύνθετες	
ανάγκες	της	επιχειρηματικής	κοινότητας	για	στρατηγικές	συμβουλές	
στον	 τομέα	 του	 εμπορικού	 δικαίου,	 επιχειρησιακή	 συνδρομή	
σε	 νομικά	 ζητήματα	 και	 αγωγές.	Το	 δικηγορικό	 γραφείο	 παρέχει	
νομικές	 συμβουλές	 κυρίως	 σε	 αλλοδαπούς	 φορείς	 με	 παρουσία	
στη	 Βουλγαρία,	 καθώς	 βασίζεται	 στην	 ισχύουσα	 νομοθεσία	 της	
Βουλγαρίας	και	της	ΕΕ	και	στις	νομικές	πρακτικές.

Η MODUs cOnsULt	 ιδρύθηκε	το	1995.	Το	δικηγορικό	γραφείο	
«Toncheva	 &	 Partners»	 είναι	 ο	 διάδοχος	 της	 δραστηριότητας	 και	
των	παραδόσεων	της	Modus	Consult	στις	νομικές	συμβουλές.	Οι	
εμπειρογνώμονες	των	εταιριών	ειδικεύονται	σε	εμπορικό	δίκαιο,	
παραχωρήσεις	 και	 δημόσιες	 συμβάσεις,	 πνευματική	 ιδιοκτησία,	
φορολογικό,	διοικητικό	και	εργατικό	δίκαιο,	είσπραξη	απαιτήσεων	
κλπ.	Προσφέρει	επαγγελματικές	συμβουλές,	συμπεριλαμβανομένης	
χρηματοοικονομικής	 βελτιστοποίησης	 επενδύσεων	 μέσω	 της	
χρήσης	ευρωπαϊκών	κονδυλίων.

Η entersOft	 παρέχει	 ολοκληρωμένο	 σύστημα	 ERP,	 CRM	 και	
E-Commerce,	 σχεδιασμένο	 τόσο	 για	 μεσαίες	 επιχειρήσεις,	 όσο	
και	για	μεγάλες	εταιρείες.	Η	Entersoft	είναι	από	τις	λίγες	εταιρείες	
που	προσφέρουν	ευρύ	φάσμα	ολοκληρωμένων	επιχειρηματικών	
εφαρμογών,	 πλήρως	 ανεπτυγμένες	 στις	 πλατφόρμες	 Microsoft.
NET.	 Το	 Entersoft	 CRM®	 και	 το	 Entersoft	 E-Commerce®	 είναι	
διαθέσιμα	 και	 ως	 αυτόνομα	 προϊόντα	 με	 διασύνδεση	 με	 άλλα	
συστήματα	ERP.

Нови	членове	на	ГБСБ
τα νέα μέλη του hBcB
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