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от Редактора

октомври – ноември 2010

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
С този последен брой за 2010 г. правим своеобразна равносметка на годината и отправяме поглед
напред.
Започваме с обобщение на двустранните икономически отношения, направено от президентите на
България и Гърция. Гърция е един от най-стабилните търговски партньори на България и икономическите връзки между двете страни са във възход,
независимо от глобалната криза, казаха Георги
Първанов и Каролос Папуляс на форум, организиран с подкрепата на ГБСБ.
Предизвикателствата, които глобалната икономическа ситуация постави пред бизнеса в страната,
и доколко той успя да се справи с тях са темата на
броя. С макроикономически показатели, описание
на ключови проекти, тенденции и участници се
опитваме да очертаем конкретните измерения на
изминалата година и да предвидим каква ще бъде
следващата.
Към 2011 г. е ориентирана и другата голяма
тема – за членството на България в Шенген, което
изглежда все по-вероятно да се случи догодина.
На вас, нашите членове, отделяме внимание в
редовните ни рубрики, на страниците за ПР-форума
за корпоративна репутация, организиран от ГБСБ
и традиционното представяне на нови членове на
съвета. Представяме ви и домакина на много от
нашите срещи – „Шератон София Хотел Балкан”.
С мисълта за коледните и новогодишните празници ви представяме една много популярна туристическа дестинация - Пиерия, в по-малко позната
светлина като възможна зимна дестинация.

Στο τελευταίο τεύχος για το 2010 κάνουμε ένα ιδιόμορφο
απολογισμό του έτους που πέρασε και στρέφουμε το βλέμμα
μας στο μέλλον.
Θα ξεκινήσουμε με μια περίληψη των διμερών οικονομικών σχέσεων από τους προέδρους της Βουλγαρίας και της
Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο σταθερούς εμπορικούς εταίρους της Βουλγαρίας και οι οικονομικές σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών είναι σε άνοδο, παρά την παγκόσμια
κρίση, δήλωσαν οι κ.κ. Γκεόργκι Παρβάνοφ και Κάρολος
Παπούλιας στο πλαίσιο του φόρουμ, που διοργανώθηκε με
την υποστήριξη του ΕΕΣΒ.
Το κύριο θέμα του τεύχους είναι οι προκλήσεις που έθεσε
η παγκόσμια οικονομική κατάσταση στις επιχειρήσεις, στη
χώρα μας και πώς αυτές κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν.
Προσπαθούμε να περιγράψουμε τις συγκεκριμένες διαστάσεις του έτους που πέρασε και να προβλέψουμε τι μας επιφυλάσσει το επόμενο έτος, μέσω μακροοικονομικών δεικτών
και περιγραφής των κύριων έργων, τάσεων και παικτών.
Στο 2011 είναι αφιερωμένο και το άλλο μεγάλο θέμα του
τεύχους – η ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν, η
οποία φαίνεται όλο και περισσότερο πιθανό να συμβεί κατά
το επόμενο έτος.
Εσείς, τα μέλη μας, έχετε ξεχωριστή θέση στις τακτικές
στήλες μας, στις σελίδες για το PR φόρουμ και την εταιρική
δραστηριότητα και στην παραδοσιακή παρουσίαση των νέων
μελών του Συμβουλίου. Σας παρουσιάζουμε και τον οικοδεσπότη πολλών από των συναντήσεών μας - το Sheraton Sofia
Hotel Balkan.
Έχοντας στο νου μας τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, σας παρουσιάζουμε ένα πολύ δημοφιλή τουριστικό
προορισμό κάτω από διαφορετικό πρίσμα – την Πιερία ως
πιθανό χειμερινό προορισμό.

С пожелание за успешна нова година,

Με τις καλύτερες ευχές για ένα ευτυχισμένο έτος,

Екипът на „Балкански хоризонти”

Η ομάδα του «Βαλκανικοί Ορίζοντες»
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Президентите на България и Гърция откриха бизнес
форум „Ролята на консултантските компании в
развитието на държавния и частния сектор”

П

резидентите на България и Гърция Георги Първанов и Каролос Папуляс официално откриха
бизнес форума „Ролята на консултантските компании в развитието на държавния и частния
сектор”, организиран от гръцкото посолство с
подкрепата на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) и
Българската търговско-промишлена палата (БТТП) в хотел
„Шератон”.
Гръцкият президент беше на официално посещение в
България на 17 и 18 ноември по покана на своя български
колега. Държавните глави обсъдиха регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и други актуални международни въпроси. По време на посещението си Папуляс се
срещна с българския министър-председател Бойко Борисов и с председателя на Народното събрание Цецка Цачева.
Гръцкият държавен глава и съпругата му имаха среща и с
Негово Светейшество патриарх Максим.
„Гърция е един от най-добрите, най-трайните, най-стабилни търговски партньори на България, винаги в челните
няколко места”, каза Първанов в своето приветствие към
бизнес форума. Той добави, че глобалната икономическа
криза не е повлияла съществено на двустранните бизнес
отношения. „Впрочем, ако погледнем и туристическия
поток в двете посоки, ще видим, че той в последната година
не само не намалява, но има шанс в края на настоящата
2010 г. да бъде отчетен най-големият брой туристи в двете
посоки за последните години”, допълни българският президент.
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Οι πρόεδροι της
Βουλγαρίας και της
Ελλάδας εγκαινίασαν
επιχειρηματικό
φόρουμ με θέμα «Ο
ρόλος των εταιρειών/
συμβούλων στην
ανάπτυξη του
δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα»
Οι πρόεδροι της Βουλγαρίας και της Ελλάδας κ.κ. Γκεόργκι
Παρβάνοφ και Κάρολος Παπούλιας εγκαινίασαν από κοινού
ελληνοβουλγαρικό επιχειρηματικό φόρουμ με θέμα «Ο ρόλος
των εταιρειών/συμβούλων στην ανάπτυξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Πρεσβεία
με την υποστήριξη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) και του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (BCCI) στο ξενοδοχείο Sheraton.
Ο Έλληνας πρόεδρος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη
στη Βουλγαρία στις 17 και 18 Νοεμβρίου κατόπιν προσκλήσεως
του Βούλγαρου ομολόγου του. Οι αρχηγοί των δυο κρατών συζήτησαν την περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη καθώς και άλλα επίκαιρα διεθνή θέματα. Κατά την επίσκεψή του, ο κος Παπούλιας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό
της Βουλγαρίας κο Μπόικο Μπορίσοφ και με την πρόεδρο της
Βουλής κα Τσέτσκα Τσάτσεβα. Ο Έλληνας πρόεδρος και η σύζυγός του είχαν συνάντηση και με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη
Βουλγαρίας Μάξιμο.
«Η Ελλάδα είναι ένας από τους καλύτερους, πιο ανθεκτικούς
και πιο σταθερούς εμπορικούς εταίρους της Βουλγαρίας και
πάντα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις», δήλωσε ο κος Παρβάνοφ
στην εναρκτήρια ομιλία του στο επιχειρηματικό φόρουμ. Πρόσθεσε ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει
ουσιαστικά τις διμερείς επιχειρηματικές σχέσεις. «Επιπλέον, αν
ρίξουμε μια ματιά στο τουριστικό ρεύμα μεταξύ των δυο χωρών,
θα δούμε ότι τον τελευταίο χρόνο όχι μόνο αυτό δεν μειώνεται,
αλλά στο τέλος του 2010 υπάρχει η πιθανότητα να καταγραφούν
τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών», πρόσθεσε ο πρόε-

Οκτώβριος - Νοέμβριος
Според Първанов добрите двустранни икономически
отношения се дължат на доверието между институциите на
двете страни. „Независимо от промените в управлението
на една от двете страни, имаме последователност, имаме
приемственост, имаме дори консенсус между политическите сили, когато става дума за отношенията между двете
страни. И аз смея да твърдя, да направя категоричната
прогноза, че така ще бъде и в бъдеще. Сигурен съм, че това
дава увереност на бизнеса, когато избира място за инвестиции, или избира своите търговски партньори.” Първанов
посочи като положителни фактори и относителната финансова стабилност в България и стабилната двустранна договорно-правна база, която непрекъснато се обновява и в
духа на препоръките на бизнеса.
Първанов подчерта сериозното гръцко икономическо
присъствие в България - в металургията, леката и хранително-вкусовата промишленост,телекомуникациите и банките. За последните петнадесет години това са около три
милиарда и половина евро инвестиции в България, каза
той. „Става дума наистина за реални, прагматични двустранни отношения, които трябва да съхраним и развиваме
напред. Става дума за отношения не само между едрия бизнес, но както беше отбелязано от самото начало, мощно
върви взаимодействието и между дребния и средния бизнес.”
Гръцкият президент Папуляс отбеляза, че в последните
години отношенията между Гърция и България са направили качествен и количествен скок. Двете страни са стратегически партньори с общи инициативи и техните отношения могат да служат за пример в района и в Европа, каза
той.
Папуляс изтъкна, че обемът на двустранната търговия
показва непрекъснат растеж, а България представлява
един от най-важните търговски партньори на Гърция. Гръцкият държавен глава отбеляза също и приноса на Гърция в
развитието на българската икономика.
По преки инвестиции у нас Гърция заема четвърто
място. В България има 1 500 гръцки предприятия - в телекомуникациите, банковото дело, леката и хранителната промишленост, създадени са повече от 100 000 работни места,
каза той.
Заместник-председателят на борда на директорите на
ГБСБ Николаос Георгопулос подчерта ролята на съвета
като катализатор на бизнес отношенията и като платформа,
чрез която компаниите могат да създават делови контакти,
да изразяват своите възгледи и да спомогнат за създаването на по-добра бизнес среда. Той подчерта също, че
съветът, който първоначално включваше само гръцки и
кипърски компании, от 2009 г. е отворен и за компании от
други държави.
Председателят на БТТП Цветан Сименов също изтъкна
ролята на Гърция като водещ инвеститор и отличното
сътрудничество с ГБСБ, с който тече непрекъсната обмяна
на идеи в полза на предприемачите.
Форумът продължи с презентации на консултантските
компаниите ICAP Bulgaria, Euroconsultants и Planet. Те бяха
единодушни в необходимостта от изключително внимателна оценка на нуждите на клиента в настоящата ситуация
на ограничен достъп до капитал и подчертаха възможностите за финансиране, които европейските фондове предлагат.

ΕιδΗσεις

δρος της Βουλγαρίας.
Σύμφωνα με τον κο Παρβάνοφ οι καλές διμερείς οικονομικές
σχέσεις οφείλωνται στην εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμών των
δύο χωρών. «Παρά την αλλαγή εξουσίας έχουμε συνέπεια, συνέχεια, ακόμη και συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, όταν
πρόκειται για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και τολμώ να
πω και να κάνω την κατηγορηματική εκτιμήση ότι έτσι θα είναι
και στο μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη
βεβαιότητα στις επιχειρήσεις όταν επιλέγουν τον τόπο για τις
επενδύσεις τους ή τους εμπορικούς εταίρους τους». Θετικοί
παράγοντες, σύμφωνα με τον κο Παρβάνοφ, είναι επίσης η σχετική οικονομική σταθερότητα στη Βουλγαρία και η σταθερή
διμερής νομική βάση, η οποία ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα
με τις συστάσεις των επιχειρήσεων.
Ο κος Παρβάνοφ αναφέρθηκε στη σοβαρή ελληνική οικονομική παρουσία στην Βουλγαρία - στη μεταλλουργία, την ελαφρά
βιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων, τις τηλεπικοινωνίες και
στις τράπεζες. Κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους περίπου 3,5 δισ.
ευρώ, τόνισε ο κος Παρβάνοφ. «Αναφερόμαστε σε ρεαλιστικές
και πραγματικές διμερείς σχέσεις, τις οποίες πρέπει να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε. Αναφερόμαστε σε σχέσεις όχι μόνο
μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων, όπως επισημάνθηκε στην αρχή».
Ο Έλληνας πρόεδρος κος Παπούλιας δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας έχουν κάνει ένα
ποιοτικό και ποσοτικό άλμα. Οι δύο χώρες είναι στρατηγικοί
εταίροι με κοινές πρωτοβουλίες και η σχέση τους μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα στην περιοχή και στην Ευρώπη, σημείωσε.
Ο κος Παπούλιας τόνισε ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου
καταγράφει διαρκή αύξηση και η Βουλγαρία αποτελεί έναν από
τους πλέον σημαντικούς εταίρους της Ελλάδας. Ο πρόεδρος
αναφέρθηκε και στη σημαντική συμβολή της Ελλάδας στην
οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας.
Οι ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) καταλαμβάνουν
σήμερα την 4η θέση στο σύνολο των ΑΞΕ στη Βουλγαρία. Περισσότερες από 1.500 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται
στη χώρα κυρίως στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζών, της βιομηχανίας και των τροφίμων, συνεισφέροντας στη
δημιουργία άνω των 100.000 θέσεων εργασίας, σημείωσε ο κος
Παπούλιας.
Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ κος
Νικόλαος Γεωργόπουλος υπογράμμισε το ρόλο του συμβουλίου
ως καταλύτη για τις επιχειρησιακές σχέσεις και ως πλατφόρμα
μέσω της οποίας οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρηματικές επαφές, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τόνισε επίσης ότι το συμβούλιο, το οποίο περιελάμβανε
αρχικά μόνο ελληνικές και κυπριακές εταιρείες, από το 2009 είναι
ανοικτό και σε εταιρείες από άλλες χώρες.
Ο πρόεδρος του BCCI κος Τσβετάν Σιμεόνοφ επίσης αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως κύριο επενδυτή και στην άριστη
συνεργασία με το ΕΕΣΒ και τη συνεχή ανταλλαγή ιδεών προς
όφελος των επιχειρηματιών.
Το φόρουμ συνεχίστηκε με τις παρουσιάσεις των εταιρειών
συμβούλων ICAP Bulgaria, Euroconsultants και Planet. Ήταν
ομόφωνες όσον αφορά την ανάγκη για πολύ προσεκτική αξιολόγηση των αναγκών του πελάτη στην παρούσα κατάσταση περιορισμένης πρόσβασης σε κεφάλαια και τόνισαν τις δυνατότητες
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
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Новите членовете на ГБСБ
се представят

Παρουσίαση
των νέων
μελών του
ΕΕΣΒ
евет компании представиха дейността си на традиционната среща на нови членове на ГБСБ в
хотел „Шератон София Хотел Балкан” в началото
на ноември.
Компаниите, които направиха презентации,
са: “България ер”, Hill International, Kreston BulMar, Matrix
Relocations Bulgaria, Pedersen & Partners, Sectron, Thrace
Ipoma, Tishman Management Company и „Златна Панега
Бетон”.
Представителите на тези компании запознаха другите
членове с дейностите и услугите, които предлагат, ключовите си проекти и успешните си бизнес практики. Мениджърите на Tishman Management Company и Pedersen & Partners
отбелязаха и някои нови тенденции на пазара. Представителите на „Златна Панега Бетон”, Hill International, Thrace
Ipoma, Sectron и Matrix Relocations Bulgaria подчертаха
успешното си сътрудничество с други членове на ГБСБ.
Защото, както гласи мотото на една от представилите се
компании - Kreston BulMar, хората правят бизнес с хора,
които познават, на които имат доверие и които харесват.
Клиентите и тяхното доверие в качеството на услугата бяха
във фокуса и на презентацията на „България ер”.
Домакинът на събитието, “Шератон София Хотел Балкан”
представи още една новост в богатото си портфолио –
неделния брънч, който е факт от ноември.
След презентациите мениджърите имаха отлична възможност за лични срещи и осъществяване на бизнес контакти по време на приятен коктейл. На събитието присъстваха повече от 130 мениджъри от компании, които членуват
в ГБСБ, и много други гости.
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Εννέα εταιρείες παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους στην
παραδοσιακή συνάντηση των νέων μελών του ΕΕΣΒ στο ξενοδοχείο Sheraton Sofia Hotel Balkan στις αρχές Νοεμβρίου.
Παρουσιάσεις έκαναν οι εξής εταιρείες: Bulgaria Air, Hill
International, Kreston BulMar, Matrix Relocations Bulgaria,
Pedersen & Partners, Sectron, Thrace Ipoma, Tishman
Management Company και Zlatna Panega Beton.
Εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών παρουσίασαν στα άλλα
μέλη τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τα
βασικά έργα τους και τις επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές τους. Οι διευθυντές των Tishman Management Company
και Pedersen & Partners επεσήμαναν επίσης νέες τάσεις στην
αγορά.
Οι εκπρόσωποι των Zlatna Panega Beton, Hill International,
Thrace Ipoma, Sectron και Matrix Relocations Bulgaria υπογράμμισαν την επιτυχημένη συνεργασία τους με άλλα μέλη του
ΕΕΣΒ. Επειδή, όπως λέει και το σύνθημα μιας από τις εταιρίες,
της Kreston BulMar, «οι άνθρωποι κάνουν μπίζνες με ανθρώπους που γνωρίζουν, εμπιστεύονται και αρέσουν». Οι πελάτες
και η εμπιστοσύνη τους στην ποιότητα των υπηρεσιών ήταν
στο επίκεντρο της παρουσίασης της Bulgaria Air.
Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, το Sheraton Sofia Hotel
Balkan, παρουσίασε από την πλευρά του μια άλλη καινοτομία
στο πλούσιο χαρτοφυλάκιό του – το κυριακάτικο brunch, το
οποίο είναι ήδη γεγονός από το Νοέμβριο.
Μετά τις παρουσιάσεις οι διευθυντές είχαν μια εξαιρετική
ευκαιρία για προσωπικές συναντήσεις και επιχειρηματικές επαφές κατά τη διάρκεια ενός ευχάριστου κοκτέιλ. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περισσότερα από 130 στελέχη εταιρειών μελών του ΕΕΣΒ και πολλοί άλλοι καλεσμένοι.

Οκτώβριος - Νοέμβριος

Сътрудничеството
с български фирми
е сред приоритетите
на Пристанище Солун

С

”Свързват ни не само общи исторически връзки,
но и общи интереси и цели.” Това каза Стилианос
Агелудис, председател на борда на директорите
и изпълнителен директор на Thessaloniki Port
Authority SA, компанията-оператор на пристанището в Солун, на среща с българския бизнес в началото на
октомври в хотел “Шератон”. На нея той представи възможностите за бизнес сътрудничество, които пристанището
предлага.
“Пристанището на Солун може да стане и пристанище на
София,” каза той и подчерта неговото стратегическо разположение с достъп до ключовите трансевропейски транспортни коридори IV и X и основните транспортни артерии в
Гърция.
От името на Управителния съвет на Гръцкия бизнес съвет
в България, г-н Спиридон Аргиропулос приветства участниците във форума и изтъкна значението на Пристанище Солун
за целия регион. Той подчерта и нуждата от подобряване на
инфраструктурата на Балканите.
Разширяването на сътрудничеството с български фирми
и институции е сред приоритетите в бизнес плана на порта.
“Целта ни е да предложим най-ефективните и изгодни
решения на българските ни партньори и да продължим
доброто си сътрудничество с българските институции”,
заяви Агелудис. Бъдещите планове на порта включват участието на логистична компания - подразделение на солунското пристанище, в изграждането на депа за товари у нас и
в съседни страни. Складовите съоръжения ще улеснят
транспорта на товари чрез опростени процедури и поефективна логистика. Това ще позволи на гръцкото пристанище да предложи още по-изгодни условия на бизнеса.
Пристанището може да играе ключова роля в двустранните
отношения, подчерта на срещата и Н. Пр. Данаи-Магдалини
Куманаку, посланик на Гърция в България. Приветствие към
участниците в срещата отправи и Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата.

ΕιδΗσεις

Η συνεργασία
με βουλγαρικές
εταιρείες είναι
μεταξύ των
προτεραιοτήτων
του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης
«Μας ενώνουν όχι μόνο κοινοί ιστορικοί δεσμοί, αλλά και κοινά
συμφέροντα και στόχοι». Αυτό δήλωσε ο κ. Στυλιανός Αγγελούδης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., ο
οποίος αποτελεί την εταιρεία-διαχειριστή του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια συνάντησης με τις βουλγαρικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στο
ξενοδοχείο Sheraton. Στην εκδήλωση ο κ. Αγγελούδης παρουσίασε τις προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας που παρέχει το λιμάνι.
«Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει και λιμάνι της
Σόφιας», είπε ο κ. Αγγελούδης και αναφέρθηκε στη στρατηγική
θέση του λιμανιού, το οποίο έχει πρόσβαση στους βασικούς
διαδρόμους IV και X των Διευρωπαϊκών Οδικών Δικτύων και
στις κεντρικές οδικές αρτηρίες στην Ελλάδα.
Το λιμάνι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις
διμερείς σχέσεις, τόνισε στη συνάντηση η κα Δανάη-Μαγδαληνή
Κουμανάκου, Πρέσβειρα της Ελλάδας στη Βουλγαρία. Χαιρετισμούς έκαναν και οι κ.κ. Τσβετάν Σιμεόνοφ, πρόεδρος του
Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και
Σπυρίδων Αργυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ ο κ. Σπυρίδων Αργυρόπουλος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο
φόρουμ και τόνισε τη σημασία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης
για ολόκληρη την περιοχή. Τόνισε επίσης την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών στα Βαλκάνια γενικώς.
Η επέκταση της συνεργασίας με βουλγαρικές εταιρείες και
οργανισμούς είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων στο επιχειρηματικό σχέδιο του λιμανιού.
«Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές και επωφελείς λύσεις στους Βούλγαρους εταίρους μας και
να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία με τις βουλγαρικές
αρχές», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης. Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν τη συμμετοχή μιας εταιρείας logistics, η οποία είναι
τμήμα του ΟΛΘ, στην κατασκευή αποθηκευτικών χώρων στη
Βουλγαρία και σε γειτονικές χώρες. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα διευκολύνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω
απλουστευμένων διαδικασιών και πιο αποτελεσματικής διαχείρισης. Αυτό θα επιτρέψει στο ελληνικό λιμάνι να προσφέρει
στις επιχειρήσεις ευνοϊκότερους όρους.
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Η Βουλγαρία στην
τελική ευθεία για τη
ζώνη Σένγκεν
Деница Косева

а пътуваш, в Европа, без граничен контрол. За
много българи, които още помнят времето на
тоталитаризма, е трудно дори да си го представят.
За правителството в София обаче това е напълно
реална цел, която може да бъде постигната още

догодина.
В началото на октомври премиерът Бойко Борисов и
вицепремиерът Цветан Цветанов единодушно заявиха, че
България би могла да се присъедини към Шенген в края на
март 2011.
Дни по-късно говорителят на външно министерство
Весела Чернева все пак каза, че реалистичната дата е септември. Това е така, защото дори страната да е изпълнила до
края на тази година всички технически критерии, решението за влизането й в Шенген е политическо. За него трябва
да се произнесе всяка от държавите, които вече са в
зоната.
През декември в България се очакват последните две
мисии от експерти от ЕС, оценяващи степента ни на изпълнение на критериите за присъединяване към Шенгенската
информационна система (ШИС), както и допълнителна проверка на сухоземните граници. България и Румъния вече са
проверени от няколко други мисии: “Полицейско сътрудничество” (март 2009 г.), “Защита на личните данни”, “Въздушни
граници” (ноември 2009 г.), “Сухоземни граници” (март 2010
г.). Според Чернева оценката от досегашните проверки е
положителна.
Независимо коя дата посочва, българското правителство полага много сериозни усилия да изпълни всички кри-
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Ντενίτσα Κόσεβα

Να ταξιδεύεις στην Ευρώπη χωρίς συνοριακούς ελέγχους. Για
πολλούς Βούλγαρους, που θυμούνται ακόμα την εποχή του ολοκληρωτισμού, είναι δύσκολο ακόμη και να το φανταστούν. Για
την κυβέρνηση στη Σόφια, ωστόσο, είναι εντελώς πραγματικός
στόχος που μπορεί να επιτευχθεί το επόμενο έτος.
Στις αρχές Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ
και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τσβετάν Τσβετάνοφ δήλωσαν ότι η Βουλγαρία θα μπορούσε να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν
στα τέλη Μαρτίου 2011.
Μερικές μέρες αργότερα, όμως, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Βέσελα Τσέρνεβα δήλωσε ότι η ρεαλιστική
ημερομηνία είναι αργότερα τον Σεπτέμβριο. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι ακόμα κι αν η χώρα έχει εκπληρώσει όλα τα τεχνικά
κριτήρια ως τα τέλη του τρέχοντος έτους, η απόφαση για την
ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν είναι πολιτική. Πρέπει να ληφθεί
από όλες τις χώρες που είναι ήδη στη ζώνη.
Τον Δεκέμβριο στη Βουλγαρία αναμένονται οι δύο τελευταίες αποστολές εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για να αξιολογήσουν
την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων για ένταξη στο Σύστημα
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), καθώς και ο περαιτέρω έλεγχος των
χερσαίων συνόρων. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν ήδη
περάσει τον έλεγχο διάφορων άλλων αποστολών: «Αστυνομική
συνεργασία» (Μάρτιος 2009), «Προστασία προσωπικών δεδομένων», «Εναέρια σύνορα» (Νοέμβριος 2009), «Χερσαία σύνορα»
(Μάρτιος 2010). Σύμφωνα με την κα Τσέρνεβα η αξιολόγηση των
μέχρι τώρα ελέγχων είναι θετική.
Ανεξάρτητα από την ημερομηνία, η βουλγαρική κυβέρνηση
καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια για ένταξη στη ζώνη Σένγκεν. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν

Снимка: Анелия Николова

България
на финалната
права
за Шенген

Οκτώβριος - Νοέμβριος

Какво
е Шенген
На 14 юни 1985 г. правителствата на Белгия, Германия,
Франция, Люксембург и Нидерландия подписват споразумение в Шенген, малък град в Люксембург, което
позволява свободното движение на всички граждани на
държавите-членки, както и на стоки и услуги, през вътрешните граници. Петте държави-основателки подписват Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген на 19
юни 1990 г. Тези две споразумения създават Шенгенската
зона, която влиза в сила през 1995 г. Две години по-късно
се присъединяват и всички останали страни-членки на ЕС
по това време с изключение на Великобритания и Ирландия. За да се присъединят към тази конвенция, Норвегия
и Исландия, които не са членове на ЕС, също сключват
споразумение за сътрудничество с държавите-членки на 19
декември 1996 г. През 2007 г. към Шенген се присъединяват
девет от новите членове на ЕС - Естония, Чехия, Литва,
Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словакия и Словения.
Кипър не успява да отговори на всички критерии в срок,
затова членството на държавата се отлага. В момента
общото население на държавите, част от Шенген, е около
405 млн души.

терии за членство в Шенген. Те включват проверките и контрола на външните граници, издаването на визи, капацитета
за полицейско сътрудничество и защитата на данни, биометричните паспорти и способността за работа с ШИС. Страната ни работи по изпълнението на тези критерии от присъединяването си към ЕС в началото на 2007 г., когато заедно с
Румъния подписа Шенгенското споразумение и посочи
март 2011 г. като своя цел за влизане в Шенген.

Процедурата

За да се присъединим към зоната, инспектори на шенгенските страни, представители на Европейската комисия и на
секретариата на Европейския съвет трябва да оценят подготовката ни по различните показатели. След успешното
преминаване през проверките всички страни-членки на ЕС
трябва да приемат с единодушие, че България и Румъния са
готови да влязат в Шенген. Датата за членството ни ще
посочи Европейският съвет, като до момента европейските
институции не са се ангажирали да потвърдят исканата от
двете страни дата 30 март 2011 г.
Самото технологично време за одобряване на двете
страни е доста дълго. Най-напред Европейската комисия
(ЕК) трябва да подготви оценка за изпълнението на критериите във всяка страна. Това ще стане след последните експертни мисии през декември. Очаква се оценката на ЕК да
бъде готова в началото на 2011 година.
След това оценката на ЕК трябва да бъде разгледана на
дипломатическо ниво в Европейския съвет и в Смесения
комитет по Шенген. След като тези две институции одобрят
оценките на България и Румъния, те трябва да бъдат парафирани от Съвета на министрите на външните работи и от
лидерите на ЕС, които от своя страна да посочат датата на
членството. Европейският парламент също трябва да се
произнесе в качеството си на консултант по процедурата.

ΠολιτικΑ

την επιθεώρηση και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, την
έκδοση θεωρήσεων, τη δυνατότητα για αστυνομική συνεργασία
και για προστασία των δεδομένων, την έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων και την ικανότητα χρήσης του SIS. Η χώρα καταβάλλει
προσπάθειες για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών από τη
στιγμή προσχώρησης στην ΕΕ στις αρχές του 2007, όταν μαζί με
τη Ρουμανία υπέγραψε τη Συμφωνία Σένγκεν και έθεσε το Μάρτιο 2011 ως ημερομηνία-στόχο για την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν.

Η διαδικασία

Για να ενταχθούμε στη ζώνη, επιθεωρητές από τις χώρες Σένγκεν
και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γραμματείας
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να αξιολογήσουν την
προετοιμασία μας βάσει διαφόρων δεικτών. Αφότου οι έλεγχοι
έχουν περάσει, όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να αποφασίζουν ομόφωνα αν η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι έτοιμες να
εισέλθουν στη ζώνη Σένγκεν. Την ημερομηνία για την ένταξη θα
ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ μέχρι σήμερα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν αναλάβει την υποχρέωση να επιβεβαιώσουν την ημερομηνία 30 Μαρτίου 2011, η οποία ζητήθηκε από τις δύο χώρες.
Η ίδια η τεχνολογική προθεσμία για την έγκριση των δύο
χωρών είναι πολύ μεγάλη. Πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θα
πρέπει να κάνει αξιολόγηση της εκπλήρωσης των κριτηρίων για
κάθε χώρα. Αυτό θα συμβεί μετά από την τελευταία αποστολή
εμπειρογνωμόνων τον Δεκέμβριο. Αναμένεται η αξιολόγηση της
ΕΕ να είναι έτοιμη στις αρχές του 2011.
Στη συνέχεια η αξιολόγηση της ΕΕ πρέπει να εξεταστεί σε
διπλωματικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη μεικτή
επιτροπή του Σένγκεν. Μόλις αυτά τα δύο θεσμικά όργανα εγκρίνουν τις αξιολογήσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αυτές
θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτε-

Τι είναι
το Σένγκεν
Στις 14 Ιουνίου 1985 οι κυβερνήσεις του Βελγίου, της
Γερμανίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και της
Ολλανδίας υπέγραψαν μια συμφωνία στο Σένγκεν, μια μικρή
πόλη του Λουξεμβούργου, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη
κυκλοφορία όλων των υπηκόων των κρατών-μελών, καθώς και
των προϊόντων και των υπηρεσιών μεταξύ όλων των μελών.
Οι πέντε ιδρύτριες χώρες υπέγραψαν τη Σύμβαση Εφαρμογής
της Συμφωνίας Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990. Με τις δύο αυτές
συμφωνίες ιδρύεται η ζώνη Σένγκεν, η οποία άρχισε να ισχύει
από το 1995. Δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκαν και όλες οι
άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ιρλανδία. Για να προσχωρήσουν στη Σύμβαση, η
Νορβηγία και η Ισλανδία οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΕ,
επίσης σύναψαν συμφωνία συνεργασίας με τα κράτη-μέλη
στις 19 Δεκεμβρίου 1996. Το 2007 στο κεκτημένο Σένγκεν
εντάχθηκαν και εννέα νέα μέλη της ΕΕ, η Εσθονία, η Τσεχία,
η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η
Σλοβακία και η Σλοβενία. Η Κύπρος δεν έτυχε να πληροί όλα
τα κριτήρια εντός προθεσμίας, και η ένταξη του κράτους στη
ζώνη αναστέλλεται. Επί του παρόντος, ο συνολικός πληθυσμός
των χωρών της ζώνης Σένγκεν αριθμεί περίπου 405 εκατ.
ανθρώπους.
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Снимка: Надежда Чипева

ПОЛИТИКА

Според експерти целият процес отнема месеци.

Със или без
Румъния

През октомври премиерът Борисов каза, че България ще
иска да бъде оценявана отделно от Румъния за присъединяването си към Шенген. След като проучи настроенията в
евроинституциите, дни по-късно вицепремиерът Цветанов
обаче каза, че най-реалистично е двете държави да бъдат
присъединени заедно. Идеята на влизането в Шенген е осигуряване на външната граница на Евросъюза, а влизането
по отделно ще остави необезпечена една от тези граници,
допълни министърът. Още от присъединяването си към ЕС
двете държави се готвят заедно за Шенген. България по
принцип няма сериозни причини за притеснение за членството си в зоната, тъй като през лятото получи от ЕК доста
позитивна оценка за постигнатия напредък в борбата с
престъпността и за сигурността по границите. Румъния

Усвояване
на средствата
България е усвоила 100% от средставата, отпуснати по
инструмент Шенген от ЕС – 89 млн евро. Отделно страната
ни е вложила още близо 60 млн лв., каза през октомври
премиерът Борисов. Със средствата са осигурени 19
кораба, които да гарантират сигурността на границите ни
по море. Отделно са осигурени хеликоптери за Гранична
полиция. Сигурността на границите ни е изключително
важна, защото България ще стане външна граница на
Шенгенската зона.
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ρικών και των ηγετών της ΕΕ, το οποίο με τη σειρά του θα ορίσει
την ημερομηνία ένταξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να γνωμοδοτήσει ως σύμβουλος στη διαδικασία. Σύμφωνα
με ειδικούς, ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί μήνες.

Με ή χωρίς τη Ρουμανία

Τον Οκτώβριο ο πρωθυπουργός Μπορίσοφ ανέφερε ότι η Βουλγαρία θα θέλει να αξιολογηθεί ξεχωριστά από τη Ρουμανία για
την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν. Έχοντας εξετάσει τις διαθέσεις
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μερικές μέρες αργότερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τσβετάνοφ είπε ότι η πιο ρεαλιστική
εκδοχή είναι οι δύο χώρες να ενταχθούν μαζί. Η ιδέα της έναρξης
στο Σένγκεν είναι η εξασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ένταξη ξεχωριστά θα αφήσει ακάλυπτο μέρος των συνόρων, πρόσθεσε ο υπουργός. Από την ένταξή
τους στην ΕΕ, οι δύο χώρες ετοιμάζονται από κοινού για το Σένγκεν. Για τη Βουλγαρία γενικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχετικά με την ένταξή της στη ζώνη, καθώς το καλοκαίρι έλαβε από
την ΕΕ αρκετά θετική αξιολόγηση προόδου στην καταπολέμηση
του εγκλήματος και στην ασφάλεια των συνόρων. Η Ρουμανία,
ωστόσο, έλαβε κριτική αξιολόγηση, η οποία μπορεί να καθυστερήσει και τις δύο χώρες.

Οι προετοιμασίες είναι εντός προθεσμίας

Στην ενδιάμεση έκθεση του Ιδρύματος Ανοιχτής Κοινωνίας για
την ετοιμότητα της Βουλγαρίας για την προσχώρηση στο χώρο
Σένγκεν τον Οκτώβριο, αναφέρεται ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται εντός προθεσμίας και η καθυστέρηση σε ορισμένους τομείς
έχει μάλλον τεχνικό χαρακτήρα και είναι θέμα χρόνου να ξεπεραστεί. Από τα 48 μέτρα που προβλέπονται στο εθνικό σχέδιο με
προθεσμία εκτέλεσης έως τις 31 Αυγούστου, 28 έχουν υλοποιηθεί, 15 βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν σύντομα, τρία
αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις και βρίσκονται ακόμα
στο αρχικό στάδιο της υλοποίησής τους και η υλοποίηση δύο

Οκτώβριος - Νοέμβριος
обаче получи критична оценка, което може да забави и
двете страни.

Подготовката
върви в срок

В междинния си доклад за готовността на България за присъединяване към Шенгенското пространство през октомври фондация “Отворено общество” посочва, че подготовката като цяло се осъществява в срок, а известното
закъснение в някои области е по-скоро техническо и е
въпрос на време да бъде преодоляно. От 48 мерки, предвидени в националния план със срок за изпълнение до 31
август, 28 са изпълнени, 15 са в процес на изпълнение и
скоро ще приключат, по три има сериозно забавяне и са
едва в начален етап на изпълнение, а по две изобщо не е
започнало изпълнение. Според доклада неизпълненията
произтичат от неприети подзаконови актове, които от своя
страна чакат приемане на закони. Затова от “Отворено
общество” препоръчват приоритетно парламентът да гласува промените в закона за чужденците и в закона за МВР,
които вече са внесени в Народното събрание.
Най-сериозно според доклада е забавянето във визовата политика. То се дължи на по-късното изграждане на
визовия център във външното министерство. Тъй като центърът вече работи, се очаква и този проблем да бъде преодолян.
С най-голям брой изпълнени мерки в подготовката е
област “Работа и използване на Шенгенската информационна система”, където от общо 17 мерки 14 са изпълнени и
три са по-скоро изпълнени. От организацията отбелязаха,
че има риск от забавяне при заработване на ШИС, но това се
дължи на проблеми на европейско ниво.
“Оптимист съм, че към януари 2011 г. България ще е
напълно готова с изпълнението на критериите за влизане в

ΠολιτικΑ

μέτρων δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σύμφωνα με την έκθεση οι
καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι δεν έχουν εγκριθεί οι
κανονισμοί, οι οποίοι με τη σειρά τους αναμένουν την υιοθέτηση
των νόμων. Ως εκ τούτου, το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας συνιστά
στο κοινοβούλιο να ψηφίσει με προτεραιότητα τις αλλαγές στο
νόμο περί αλλοδαπών και στο νόμο για το Υπουργείο Εσωτερικών που ήδη υποβλήθηκαν στη Βουλή.
Η πιο σοβαρή επιβράδυνση, σύμφωνα με την έκθεση, καταγράφεται στην πολιτική θεωρήσεων. Οφείλεται στην καθυστερημένη ίδρυση του κέντρου θεωρήσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεδομένου ότι το κέντρο πλέον λειτουργεί, αναμένεται
και αυτό το πρόβλημα να ξεπεραστεί.
Τα περισσότερα μέτρα που σχετίζονται με την προετοιμασία
είναι στον τομέα «Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν», όπου από συνολικά 17 μέτρα, 14 υλοποιήθηκαν και τρία σχεδόν υλοποιήθηκαν. Από το Ίδρυμα σημείωσαν
ότι υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας
του SIS, αλλά αυτό οφείλεται σε προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
«Είμαι αισιόδοξος ότι τον Ιανουάριο 2011 η Βουλγαρία θα
είναι απολύτως έτοιμη με την εκπλήρωση των κριτηρίων για την
ένταξη στον οικονομικό χώρο του Σένγκεν και τον Μάρτιο η
Βουλγαρία και η Ρουμανία θα ενταχθούν στη ζώνη», δήλωσε ο
αναπληρωτής πρωθυπουργός Τσβετάν Τσβετάνοφ με αφορμή
την έκθεση.

Οι προκλήσεις

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν ακόμη αρκετά εμπόδια μπροστά τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο χώρες
δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την υποδομή,
την ανακαίνιση των συνοριακών σταθμών, την ανάλυση κινδύνων, την αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία και την
προετοιμασία της διοίκησης σύμφωνα με τους κανόνες και τις
γλώσσες του Σένγκεν.

Снимка: Асен Тонев

Αξιοποίηση
των
κονδυλίων
Η Βουλγαρία έχει αξιοποιήσει το
100% των πόρων της ΕΕ για την
ένταξη στη ζώνη Σένγκεν ή 89
εκατ. ευρώ. Εκτός αυτού, η χώρα
έχει επενδύσει και περίπου 60 εκατ.
λέβα, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Μπορίσοφ τον Οκτώβριο. Με
τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν 19
σκάφη, που πρέπει να εγγυηθούν
την ασφάλεια των θαλάσσιων
συνόρων μας. Επιπλέον
εξασφαλίστηκαν και ελικόπτερα
για την Αστυνομία συνόρων. Η
ασφάλεια των συνόρων είναι
εξαιρετικής σημασίας για μας
επειδή η Βουλγαρία θα γίνει
εξωτερικό σύνορο της ζώνης του
Σένγκεν.

13

ПОЛИТИКА

октомври – ноември 2010

шенгенското икономическо пространство, а през март България и Румъния ще се присъединят към зоната”, каза по
повод на доклада вицепремиерът Цветанов.

Предизвикателствата

Пред България и Румъния стоят още задачи. Според ЕК
двете страни не са изпълнили всички изисквания за инфраструктура, реконструкция на граничните пунктове, анализ
на риска, ефективно трансгранично сътрудничество и подготовка на администрацията по шенгенските правила и
езици.
Казусът с българските и румънските роми, които бяха
експатрирани от Франция, също се оказа повод за притеснение за правителствата на двете държави, след като френският министър по европейски въпроси Пиер Льолуш
намекна, че страната му може да препречи пътя на Румъния
към Шенген заради неинтегрираните й роми. България се
постара да остане встрани от този спор, за да не застраши
шансовете си за Шенген. На теория интеграцията на ромите
няма отношение към членството ни в Шенген. На практика
обаче, тъй като решението за присъединяването на всяка
страна се взима с единодушие, липсата на подкрепа от една
страна е достатъчна, за да отдалечи България от целта.
През октомври министър Цветанов каза, че при разговорите си с представители на Европейските институции в
последните седмици е бил уверен, че обвързване на влизането ни в Шенген с условия, които нямат пряка връзка с
поставените технически изисквания – каквито са проблемите с българските и румънските роми във Франция - не
стои на дневен ред. Подобни гаранции дали и френски
евродепутати пред вътрешния министър.
В средата на септември пък германският вестник “Винерцайтунг” писа, че Европейският съюз има намерение да
обвърже присъединяването на България и Румъния към
шенгенското пространство с успехите в борбата срещу
корупцията.
По принцип механизмът, с който еврокомисията оценява правосъдната реформа и борбата с престъпността в
България и Румъния, е потенциална пречка. Докладите от
2009 г. на ЕК показаха ясно, че липсата на напредък в тези
области може още дълго да остави двете страни извън шенгенското пространство.

Промяната

След като България стане част от Шенгенската зона, границите с останалите държави от зоната ще се минават на всяко
място и по всяко време без проверка. Въпреки това в
30-километровата зона от двете страни на КПП граничари
могат да поискат документ за самоличност. Това ще става, за
да се откриват незаконно пребиваващи и граждани, които
имат административни забрани за напускане или влизане в
държава от ЕС.
Тъй като ставаме външна граница на ЕС, значително ще
се затегнат проверките на границите със Сърбия, Турция,
бивша Югославска република Македония и по морето. Това
ще засегне хората, влизащи у нас от трети страни. Веднъж
стъпили на българска територия, те ще се ползват от същите
възможности за свободно движение без граници, както
живеещите в Шенгенската зона. Така отговорността да пропуснем нелегален имигрант, престъпник или терорист става
до голяма степен наша.
Лична карта ще е необходима при полет до друга дър-
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Η υπόθεση των Βούλγαρων και Ρουμάνων Ρομά που επαναπατρίστηκαν από τη Γαλλία, έγινε επίσης αιτία ανησυχίας για τις
κυβερνήσεις των δύο χωρών, ενώ ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Πιέρ Λελούς άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα του
μπορεί να εμποδίσει την προσχώρηση της Ρουμανίας στη ζώνη
Σένγκεν, λόγω της μη ενσωμάτωσης των Ρομά. Η Βουλγαρία
προσπάθησε να μείνει μακριά από αυτή τη διαφορά για να μην
τεθούν σε κίνδυνο οι πιθανότητές της ως προς το Σένγκεν. Θεωρητικά, η ενσωμάτωση των Ρομά δεν έχει σχέση με την ένταξη
στο Σένγκεν. Στην πράξη, ωστόσο, καθώς η απόφαση για την
ένταξη της κάθε χώρας πρέπει να λαμβάνεται ομόφωνα, η
έλλειψη υποστήριξης από μια χώρα είναι επαρκής να απομακρύνει την Βουλγαρία από το στόχο της.
Τον Οκτώβριο, ο υπουργός Τσβετάνοφ είπε ότι στις συνομιλίες του με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών κατά τις
τελευταίες εβδομάδες έλαβε τη διαβεβαίωση ότι είναι εκτός ημερήσιας διάταξης η σύνδεση της ένταξης στο Σένγκεν με όρους
που δεν έχουν άμεση σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως τα
προβλήματα με τους Βούλγαρους και Ρουμάνους Ρομά στην Γαλλία. Ο υπουργός Εσωτερικών έλαβε σχετικές εγγυήσεις και από
τους Γάλλους βουλευτές.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου η γερμανική εφημερίδα «Βινερτσάιτουνγκ» έγραψε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνδέσει
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жава, за да се удостовери самоличността при чекирането.
Документ за самоличност може да бъде поискан и при проверките за сигурност – както е и в момента в България. За
сметка на това българите няма да подлежат на митническа и
паспортна проверка.
Онези, които пристигат от трета страна и България е
първата или основна шенгенска държава, в която кацат, ще
бъдат проверявани, независимо дали са граждани на държава от Шенген или не, защото пресичат външната шенгенска граница. Същото ще се случва и при заминаването.
Друг ефект, който българите ще усетят по-бавно, е поголемият шанс да отпаднат визите за САЩ. Членството в
Шенген се опира на доверието между страните в зоната.
Влизането ни в това семейство ще е силен политически знак
за надеждност и към страните извън ЕС.
Икономиката също ще усети увеличен търговски и
туристически поток с Гърция и Румъния. Очаква се бум на
комбинираните пътувания, в които гражданите от трети
страни с шенгенска виза ще съчетават почивка в Гърция и
България или в България и Румъния. С особено нетърпение
очакват промяната и български компании, които внасят
стоки през пристанището в Солун.
Сериозно предимство на членството в Шенген е достъ-

Снимка: Асен Тонев

ΠολιτικΑ

την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη
Σένγκεν με τις επιτυχίες τους στον αγώνα κατά της διαφθοράς.
Γενικά ο μηχανισμός με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αξιολογεί τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της
εγκληματικότητας στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία είναι πιθανό
εμπόδιο. Οι εκθέσεις της Επιτροπής από το 2009 έδειξαν σαφώς
ότι η έλλειψη προόδου σε αυτούς τους τομείς μπορεί να αφήσει
τις δύο χώρες εκτός της ζώνης του Σένγκεν για πολύ καιρό
ακόμα.

Η αλλαγή

Αφού η Βουλγαρία γίνει μέρος της ζώνης του Σένγκεν, τα σύνορα
με τις άλλες χώρες της ζώνης θα διασχίζονται οπουδήποτε και
οποτεδήποτε χωρίς έλεγχο. Ωστόσο σε μια ζώνη 30 χλμ. από τις
δύο πλευρές των συνοριακών διόδων οι συνοριακοί φρουροί θα
μπορούν να ζητήσουν έγγραφο ταυτότητας, ψάχνοντας για
παράνομους κατοίκους και πολίτες με απαγόρευση για έξοδο ή
είσοδο από/σε χώρα της ΕΕ.
Με τη Βουλγαρία ως εξωτερικό σύνορο της ΕΕ, θα ενισχυθούν σημαντικά οι έλεγχοι στα σύνορα με την Σερβία, την Τουρκία, την ΠΓΔΜ και στα θαλάσσια σύνορα. Αυτό θα επηρεάσει
τους ανθρώπους που εισέρχονται στη χώρα από τρίτες χώρες.
Μόλις πατήσουν το πόδι τους στο βουλγαρικό έδαφος, θα απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες για ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς
σύνορα με τους υπηκόους της ζώνης Σένγκεν. Έτσι, η ευθύνη για
την είσοδο λαθρομετανάστη, εγκληματία ή τρομοκράτη θα είναι
σε μεγάλο βαθμό και βουλγαρική.
Το δελτίο ταυτότητας θα είναι απαραίτητο κατά την πτήση σε
άλλη χώρα, για την επαλήθευση της ταυτότητας στο check-in.
Δελτίο ταυτότητας μπορεί να απαιτηθεί και στους έλεγχους
ασφαλείας, όπως είναι και τώρα στη Βουλγαρία. Αντίθετα, οι
Βούλγαροι δεν θα υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους και σε
ελέγχους διαβατηρίων.
Εκείνοι που φθάνουν από τρίτες χώρες, και η Βουλγαρία είναι
η πρώτη ή η κύρια χώρα Σένγκεν στην οποία προσγειώνονται,
θα ελέγχονται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπηκόους των κρατών της ζώνης του Σένγκεν ή όχι, επειδή διέρχονται τα εξωτερικά
σύνορα του Σένγκεν. Το ίδιο θα συμβαίνει και κατά την αναχώρηση.
Μια άλλη επίπτωση, την οποία οι Βούλγαροι θα παρατηρήσουν αργότερα, είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα για κατάργηση
της βίζας για τις ΗΠΑ. Η ένταξη στο χώρο Σένγκεν βασίζεται στην
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών στη ζώνη. Η προσχώρησή μας
σε αυτή την οικογένεια θα είναι ένα ισχυρό πολιτικό σήμα αξιοπιστίας και προς τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οικονομία θα εκμεταλλευτεί επίσης την αυξημένη εμπορική και τουριστική κίνηση με την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Αναμένεται έκρηξη των συνδυασμένων ταξιδιών, στα οποία οι πολίτες τρίτων χωρών με βίζα Σένγκεν θα συνδυάζουν τις διακοπές
τους στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία ή στην Ρουμανία και στην
Βουλγαρία. Με ιδιαίτερη αγωνία περιμένουν την αλλαγή και οι
βουλγαρικές εταιρείες, οι οποίες εισάγουν εμπορεύματα μέσω
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Σημαντικά πλεονεκτήματα της ένταξης στη ζώνη Σένγκεν
είναι η πρόσβαση στο SIS. Το σύστημα παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες στις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, φυγάδων
της δικαιοσύνης ή «επικίνδυνων» ατόμων, στον εντοπισμό κλεμμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων, στις έρευνες για τον εντοπισμό υπόπτων, μαρτύρων και αντικειμένων που έχουν σημασία
για ποινικές έρευνες, στην πρόληψη της «κλοπής ταυτότητας»,
στην ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών,
στην ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διερεύνηση
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ПОЛИТИКА

път до ШИС. Системата дава изключителни възможности
при разследвания за издирване на изчезнали хора, бегълци
от правосъдието или “опасни” лица; търсене на откраднати
коли и вещи; търсене на заподозрени, свидетели и предмети, важни за криминални разследвания; превенция на
“кражби на идентичност”; засилено сътрудничество между
полицията в различни страни; по-бърз обмен на информация за разследвани престъпления. На практика между две и
пет секунди, след като у нас бъде обявен за издиване някой,
за него вече ще знаят всички държави от Шенгенската зона.
След като страната ни получи достъп до ШИС, българските
служби ще имат денонощно информация за повече от 33
милиона записа за издирвани лица, автомобили, компютри,
картини, документи, незаконни оръжия и всякакви други
ценни вещи. Тези данни се съдържат в общия сървър на
свободната зона. Останалите държави от Шенген пък ще
получат информация за 60 000 записа за търсени хора, коли
и вещи, които са в полицейската база данни на България.

Затрудненията

Присъединяването на България към Шенгенската зона би
могло да доведе до известни затруднения и объркване сред
пътуващите, защото е възможно отпадането на контрола по
границите да не стане едновременно. Дали всички граници у
нас ще бъдат освободени от контрол едновременно ще се
реши до края на тази година. Без значение кога ще отпадне,
България ще има право, както всяка друга шенгенска дър-
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εγκλημάτων.
Στην πράξη, δύο με πέντε δευτερόλεπτα αφότου ένα πρόσωπο
κηρύχθηκε καταζητούμενο, όλες οι χώρες της ζώνης Σένγκεν θα
είναι ενημερωμένες. Όταν η χώρα μας έχει πρόσβαση στο SIS, οι
βουλγαρικές αρχές θα έχουν πληροφορίες όλο το εικοσιτετράωρο για πάνω από 33 εκατ. φακέλους καταζητούμενων προσώπων, οχημάτων, υπολογιστών, πινάκων, εγγράφων, παράνομων
όπλων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, επειδή ο κοινός server
της ελεύθερης ζώνης φιλοξενεί τα δεδομένα αυτά. Από την άλλη
πλευρά, οι υπόλοιπες χώρες Σένγκεν θα λαμβάνουν πληροφορίες για 60.000 φακέλους καταζητούμενων προσώπων, αυτοκινήτων και αντικειμένων, οι οποίοι βρίσκονται στη βάση δεδομένων της αστυνομίας της Βουλγαρίας.

Οι δυσκολίες

Η προσχώρηση της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ορισμένες δυσκολίες και σύγχυση για τους ταξιδιώτες, επειδή είναι δυνατό η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων να μην γίνει ταυτόχρονα. Το αν ο έλεγχος θα αρθεί ταυτόχρονα από όλα τα σύνορα στη χώρα μας θα αποφασιστεί εντός
του τρέχοντος έτους. Δεν έχει σημασία πότε ο έλεγχος θα αρθεί,
η Βουλγαρία θα έχει το δικαίωμα, όπως και κάθε άλλη χώρα Σένγκεν να αποκαθιστά τους συνοριακούς ελέγχους. Τα κράτη-μέλη
της ζώνης το κάνουν ως προσωρινό μέτρο σε περιόδους παγκόσμιων κυπέλλων ποδοσφαίρου, συναντήσεων του G-8, κ.λπ.
Η προσχώρηση της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν έχει και τις
προκλήσεις της. Μόλις γίνει μέρος της ζώνης, η χώρα μας θα
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жава, да възстановява граничния контрол. Настоящите
членки на зоната го правят при
световни първенства по футбол, срещи на Г-8 и др. като временна мярка. Присъединяването на България към Шенген
има и своите предизвикателства. След като стане част от
зоната, страната ни ще се превърне в изключително привлекателна цел за нелегални имигранти и кандидат-бежанци.
Свободното движение в шенгенското пространство освен
това ще е валидно не само за
онези, които пътуват заради
законен бизнес или на почивка,
а и за престъпници, трафиканти
на хора, както и за незаконни
стоки и наркотици.

Заради либерализацията на граничния режим България и Гърция откриват нови гранични контролно-пропускателни пунктове. На 9 септември, когато се честваха 130 г.
от установяването на дипломатически отношения между
двете страни, се състоя отварянето на КПП ИвайловградКипринос. Протоколът за сътрудничество в областта на
туризма, подписан наскоро от българския министър на
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков
и гръцкия министър на културата и туризма Павлос
Геруланос, предвижда възможности за отваряне на нови
пунктове за преминаване на границата при Арда-Паранести и Рудозем-Ксанти. В случай, че България влезе в
Шенген през 2011 г., може да бъде открит и следващият
ГКПП в прохода Маказа (Кърджали-Комотини), заяви
по-рано тази година премиерът Борисов, като обеща, че
строителните работи от българска страна ще бъдат завършени в срок. Свободното движение на хора има решаващо
значение за двустранното икономическо сътрудничество,
особено в граничните области, и превърна граничната
зона от изостанала и труднодостъпна област в динамично
развиващ се регион.

ΠολιτικΑ

αποτελέσει ιδιαίτερα ελκυστικό
στόχο για τους παράνομους
μετανάστες και για τους αιτούντες άσυλο. Η ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν
θα ισχύει όχι μόνο για εκείνους
που ταξιδεύουν με στόχο τη
νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα ή την αναψυχή, αλλά και
για τους εγκληματίες, τους σωματέμπορους και τα παράνομα
εμπορεύματα και ναρκωτικά.

Η Ελλάδα θα μας
υποστηρίξει

Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την
πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας
στο χώρο του Σένγκεν το 2011.
Αυτά δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μετά την πρώτη κοινή
συνεδρίαση των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας
Гърция ще ни подкрепи
στη Σόφια στις 27 Ιουλίου. Εκτός από τον θετικό οικονομικό
Гърция ще подкрепи България за пълноправно членство в
αντίκτυπο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και
Шенген през 2011 г. Това каза гръцкият премиер Георгиос
των ανθρώπων, η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την ένταξη της
Папандреу след първото съвместно заседание на правителΒουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν και λόγω του ότι σήμερα δεν έχει
ствата на България и Гърция в София на 27 юли. Освен заради
χερσαία σύνορα με άλλες χώρες Σένγκεν, γεγονός που θα προположителния икономически ефект от свободното придвижσφέρει ανακούφιση από τις πιέσεις των παράνομων μεταναване на хора и стоки, Гърция е заинтересована от влизането на
στών.
Η Πολωνία, η οποία θα προεδρεύσει στην ΕΕ το προσεχές
България в Шенгенското пространство и защото в момента
έτος, επίσης θα υποστηρίξει τη Βουλγαρία στην πορεία της προς
няма сухопътна граница с друга страна от Шенген, което би
το Σένγκεν. Αυτό ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ο πρωθυπουργός
облекчило силния натиск от нелегални имигранти. Полша,
της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ μετά τη συνάντηση εργασίας με
която ще председателства ЕС през следващата година, също
το Βούλγαρο ομόλογό του κ. Μπορίσοφ.
ще подкрепи България по пътя й към влизането в Шенген. Това
Η Γερμανία είναι επίσης έτοιμη να στηρίξει τη Βουλγαρία για
заяви през октомври премиерът на Полша Доналд Туск след
την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν, αν πληροί όλα τα κριτήρια.
работна среща с българския си колега Борисов.
Αυτό κατέστη σαφές κατά την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκεГермания също е готова да подкрепи България за членλάριου Άνγκελας Μέρκελ στη χώρα τον Οκτώβριο. «Θα αξιολοство в Шенген, ако страната ни покрие всички критерии. Това
γήσουμε την ετοιμότητα κάθε χώρας να ενταχθεί στη ζώνη Σένстана ясно при посещението на германския канцлер Ангела
γκεν, ανάλογα με το κατά πόσον πληροί τα κριτήρια. Η Γερμανία
Меркел у нас през октомври. “Ще оценяваме готовността на
υποστηρίζει τις προσπάθειες της Βουλγαρίας για ένταξη στη
всяка страна да се присъедини към Шенгенската зона в завиζώνη Σένγκεν», δήλωσε η κα
симост от това колко добре
Μέρκελ στους δημοσιογράпокрива критериите. Германия
φους. Πρόσθεσε ακόμα ότι το
подкрепя усилията на България Λόγω της απελευθέρωσης του καθεστώτος των συνόρων, η
πιο σημαντικό για τη Βουλγαρία
да се присъедини към Шенген- Βουλγαρία και η Ελλάδα ανοίγουν νέα σημεία διέλευσης των
συνόρων. Στις 9 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της συμπλήρωείναι να διασφαλίσει την τήρηση
ската зона”, каза Меркел пред σης 130 χρόνων από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων
των νόμων, έτσι ώστε οι πολίτες
репортери. Тя добави, че най- μεταξύ των δύο χωρών, εγκαινιάστηκε η συνοριακή δίοδος
των χωρών εκτός Σένγκεν να
важно за България е да осигури Ιβαΐλοβγκραντ-Κυπρίνου. Το πρωτόκολλο συνεργασίας στον
μην μπορούν να αποκτήσουν
спазването на законите, така че τομέα του τουρισμού, το οποίο υπεγράφη πρόσφατα από τον
παράτυπα βίζα για τη ζώνη.
жители на страни извън Шенген Βούλγαρο υπουργό Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού
Η εμπιστοσύνη στη χώρα μας
да не могат да получат визи за Τράιτσο Τράικοφ και από τον Έλληνα υπουργό Πολιτισμού και
είναι ίσως η πιο σημαντική προϋзоната неправомерно. Довери- Τουρισμού Παύλο Γερουλάνο, προβλέπει τα εγκαίνια των νέων
συνοριακών διόδων Άρδα-Παρανέστι και Ρουντοζέμ-Ξάνθη.
πόθεση για την προσχώρησή
ето в страната ни е може би Σε περίπτωση που η Βουλγαρία γίνει μέλος του Σένγκεν το
μας στη ζώνη Σένγκεν. Αρκετές
най-важното условие за прие- 2011, μπορεί να εγκαινιαστεί και το επόμενο σημείο ελέγχου
χώρες της ζώνης εξακολουθούν
мането в Шенген. Няколко στη διάβαση Μακάζα (Κίρτζαλι-Κομοτηνή), δήλωσε νωρίτερα
να έχουν ανησυχίες επειδή η
страни в зоната все още имат αυτό το έτος ο πρωθυπουργός Μπορίσοφ, υποσχόμενος ότι
δικαιοσύνη και η καταπολέμηση
опасения, че правосъдието и οι εργασίες κατασκευής από βουλγαρικής πλευράς θα έχουν
της εγκληματικότητας στην
борбата с престъпността в Бъл- ολοκληρωθεί έγκαιρα. Η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων
είναι ζωτικής σημασίας για τη διμερή οικονομική συνεργασία
гария и Румъния не са на нуж- ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές και μετατρέπει τη συνορι- Βουλγαρία και την Ρουμανία
υστερούν. Οι έλεγχοι τον Δεκέμното ниво. Проверките през ακή περιοχή από οπισθοδρομική και δύσκολα προσβάσιμη σε
βριο αναμένεται να διαλύσουν
декември би трябвало да раз- δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή.
τις ανησυχίες αυτές.
сеят тези опасения.
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2010 - година
на възможности,
година на криза

Десислава Димитрова

С

лед фалита на “Лемън Брадърс” преди две години
фразата, че икономическата криза разкрива
нови възможности се превърна в новата глобална мантра. Макар и с известно закъснение, тя
беше подета и от политиците в България. Защото
българската икономика не само, че не остана остров на спокойствието сред бурния световен финансов океан, но кризата в различна степен засегна цялата й територия. Какво се
случи през изминалата година, какви мерки предприе правителството и какви възможности видя бизнесът в новата
икономическата ситуация:

Реакцията на правителството

Дали заради лош късмет, или вследствие на логично свързани обстоятелства, но пикът на икономическа криза у нас
се случи точно преди смяната на изпълнителната власт и на
новото правителство, което започна работа през юли миналата година и на което се падна нелеката задача да изтласка
българската икономика от дъното.
Така още през март кабинетът излезе с пакет от мерки,
целящи да съживят българската икономика. Част от тях,
обаче, като търговията с парникови емисии и листването на
миноритарни дялове на енергийните дружества на борсата,
останаха само на хартия. Други, като въвеждането на данък
лукс и увеличаването на вноските за пенсия, бяха отложени.
Още в първите месеци на годината стана ясно и че задачата на правителството ще е доста тежка, защото освен
мерки за ограничаване на ефекта от кризата върху бюджет
2010, новият финансов министър Симеон Дянков трябваше
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2010 –
Έτος ευκαιριών,
έτος κρίσης
Ντεσισλάβα Ντιμιτρόβα

Μετά την πτώχευση της Lehman Brothers, πριν από δύο χρόνια,
η φράση «η οικονομική κρίση δημιουργεί νέες ευκαιρίες» έχει
γίνει το νέο παγκόσμιο motto. Αν και με κάποια καθυστέρηση
και οι Βούλγαροι πολιτικοί άρχισαν να την επαναλαμβάνουν.
Επειδή η βουλγαρική οικονομία όχι μόνο δεν παραμένει ένα
νησί ηρεμίας μέσα στον ταραγμένο παγκόσμιο οικονομικό ωκεανό, αλλά αντιθέτως η κρίση επηρεάζει σε διαφορετικό βαθμό
όλη τη χώρα. Τι συνέβη πέρυσι, ποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση και τι ευκαιρίες είδε ο επιχειρηματικός κόσμος στη νέα
οικονομική κατάσταση:

Η αντίδραση της κυβέρνησης

Είτε εξαιτίας της κακής τύχης, είτε ως αποτέλεσμα λογικών προϋποθέσεων, η κορύφωση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας
συνέβη ακριβώς πριν από την αλλαγή εξουσίας τον Ιούλιο του
περασμένου έτους και η νέα κυβέρνηση ανέλαβε το δύσκολο
έργο να ανασύρει τη βουλγαρική οικονομία από το βυθό.
Έτσι, από τον Μάρτιο ακόμη το υπουργικό συμβούλιο πρότεινε ένα πακέτο μέτρων για την αναζωογόνηση της βουλγαρικής οικονομίας. Ορισμένα από τα μέτρα έμειναν στα χαρτιά,
όπως το εμπόριο δικαιώματος εκπομπής ρυπογονων αερίων
καθώς και η εισαγωγή στο χρηματιστήριο των κρατικών μετοχών μειοψηφίας στις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
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Άλλα μέτρα όπως η εισαγωγή φόρου πολυτελείας και η αύξηση των συνταξιοδοτικών εισφορών έχουν αναβληθεί.
Στους πρώτους μήνες του έτους κατέστη
σαφές ότι το έργο της κυβέρνησης θα είναι
αρκετά δύσκολο, διότι εκτός από τα μέτρα για
τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης
στον προϋπολογισμό του 2010, ο νέος υπουργός Οικονομικών Σιμεόν Ντιάνκοφ έπρεπε να
εξηγήσει γιατί η Βουλγαρία έκλεισε το περασμένο έτος με μεγαλύτερο δημοσιονομικό
έλλειμμα από το αρχικά ανακοινωθέν. Η εξήγηση του κου Ντιάνκοφ, ότι τα αναθεωρημένα
στοιχεία προκύπτουν από κρυμμένα παραρτήματα συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών, που είχε συνάψει η προηγούμενη κυβέρνηση, φαίνεται ότι δεν ήταν πολύ
πειστική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον
Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την
έναρξη της διαδικασίας υπερβάλλοντος ελλείμματος κατά της Βουλγαρίας. Αυτό αυτόματα
μείωσε σημαντικά τις πιθανότητες της χώρας να
Финансовият министър Симеон Дянков представя бюджета за 2010 г. пред парламента
ζητήσει επίσημα να ενταχθεί στο Μηχανισμό
Ο υπουργός Οικονομικών Σιμεόν Ντιάνκοφ παρουσιάζει τον προϋπολογισμό για το 2010 στη
Συναλλαγματικών
Ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ- ΙΙ) – δηλαδή
Βουλή
Снимка: Надежда Чипева
στην αίθουσα αναμονής της ευρωζώνης, ώστε
να υιοθετήσει το ευρώ δύο χρόνια αργότερα.
да обяснява и защо всъщност миналата година България е
Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι για να αποφευχθεί ένα παρόприключила с бюджетен дефицит, по-голям от предвариμοιο σενάριο η κυβέρνηση πρέπει και φέτος να επιμείνει στην
телно обявеният. Обяснението на Дянков, че ревизираните
αυστηρή δημοσιονομική πολιτική για τη μείωση των εξόδων και
данни са заради скрити анекси към договори за обществени
να προσπαθήσει να προσελκύσει μεγαλύτερα έσοδα και επενпоръчки, сключени от предишното правителство, изглежда
δύσεις στη χώρα.
не беше много убедително пред Европейския съюз и още
Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης ήταν η αναθεώρηση
през април Европейската комисия обяви, че започва проτου ετήσιου προϋπολογισμού, που είχε εγκριθεί από την πλειοцедура за свръхдефицит срещу България. Това автоматично
ψηφία. Έτσι, σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό, που εγκρίθηκε
стопи шансовете на страната да поиска официално да бъде
τον Ιούνιο, το προβλεπόμενο έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 4,8%
приета в ERM II – чакалнята на еврозоната, и съответно да
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), αντί του αρχικά
въведе еврото две години по-късно.
προβλεπομένου 0,7%.
Още тогава анализатори предупредиха, че за да се избеΣύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας
ген подобен сценарий и през тази година, правителството
Εσόδων (ΕΥΕ), έως τις 17 Οκτωβρίου τα έσοδα του κρατικού
трябва да се придържа към строга фискална политика,
προϋπολογισμού από φόρους και εισφορές, τα οποία αποτεкоято да ограничи разходите и да се опита да привлече
λούν το σημαντικότερο τμήμα των κρατικών εσόδων, ανήλθαν
повече приходи в страната.
σε 5,475 δισ. λέβα, ή 79,1 % των προϋπολογισθέντων για το έτος.
Първата реакция на управляващите беше да ревизират
Μέχρι το τέλος του 2010 η ΕΥΕ αναμένει να συλλεχθούν 201,7
приетия с мнозинство годишен бюджет. Така според приεκατ.λέβα επιπλέον των προβλεφθέντων.
етия през юни нов бюджет планираният бюджетен дефицит
стана 4,8% от брутния вътрешен продукт (БВП) вместо пърΤο επόμενο έτος, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αυξήσει
воначално заложените 0,7%.
τα φορολογικά έσοδα με την εισαγωγή του λεγομένου «φόρου
По последни данни на Националната агенция за прихоπολυτελείας», ο οποίος προβλέπει σε ακίνητα τα οποία εκτιμώдите (НАП), постъпленията към републиканския бюджет до
νται πάνω από τον μέσο όρο των λοιπών ακινήτων του δήμου
17 октомври от данъци и осигурителни вноски, които са
στον οποίο ανήκουν, την επιβολλή κατά 30% μεγαλύτερου
основно перо в приходната част на бюджета, са в размер на
φόρου. Το ίδιο μέτρο, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβού5,475 млрд лв., като това е 79,1% от заложените в плана за
λιο, έχει ως στόχο τη διαφοροποιήση των επιπέδων ισχύος για
годината. До края на 2010 г. от НАП очакват да съберат с
τα αυτοκίνητα με υψηλή ιπποδύναμη, προς αυτό έχει προστεθεί
201,7 млн. лв. повече от планираните.
μια νέα κατηγορία φόρου για αυτοκίνητα με ισχύ άνω των 149
За следващата година кабинетът ще се опита да увеличи
kW.
данъчните приходи чрез въвеждането на станалия популярен като „данък лукс”, с който се предвижда недвижимите
Είναι δυνατή η ανάπτυξη;
имоти с данъчна оценка над средната за съответната
Το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης βρέθηκε, όπως ήταν
община да се облагат с данък, завишен с 30 на сто. По същата
φυσικό, στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων κατά τους τελευταίмярка, одобрена от Министерския съвет и с цел диференους μήνες. Μόλις τον περασμένο μήνα το Εθνικό Ινστιτούτο Σταциране на различни етажи на мощност за по-мощните
τιστικής ανακοίνωσε ότι λόγω των ευρωπαϊκών απαιτήσεων θα
моторни превозни средства, е добавен нов диапазон за
αρχίσει να δημοσιεύει εποχικά διορθωμένα στοιχεία για το ΑΕΠ,
определяне на данъка за леките автомобили с мощност над
το οποίο σημαίνει ότι εκτός από σύγκριση σε ετήσια βάση, θα
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149 kW.

Може би ръст?

2010Q3
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2008Q3

2008Q4

2008Q2

2008Q1

2007Q4

2007Q3

2007Q2

2007Q1

Темата за икономическия растеж съвсем
естествено попадна в центъра на много дискусии през последните месеци. Само преди
месец Националният статистически институт обяви, че в съотвествие с европейските
изисквания вече ще започне да публикува и
сезонно изгладени данни за БВП, което означава, че освен на годишна база, ще е възможно и сравнение на тримесечна основа.
Така се оказа, че стартът на използването на
новата методология съвпадна и с първите
стъпки на излизането на България от рецесията, или поне по думите на шефката на НСИ
Марияна Коцева.
Миналия месец тя обяви, че според ревизираните данни за БВП за последните 15
години, при които в повечето от годините
ревизията добавя 0,1% към съответния размер на показателя, българската икономика е Снимка: Надежда Чипева
отбелязала растеж от 0,5% през второто тримесечие спрямо първото.
Икономистите обаче предупредиха, че с
оптимизма в случая не бива да се прекалява,
είναι δυνατή πλέον και σύγκριση σε τριμηνιαία βάση. Έτσι, η
защото ръстът от второто тримесечие едва ли ще успее да
έναρξη εφαρμογής της νέας μεθοδολογίας συνέπεσε με τα
компенсира спада от началото на годината.
πρώτα βήματα της Βουλγαρίας για έξοδο από την ύφεση, σύμСпоред икономически анализи от есента на тази година,
φωνα πάντα με την προέδρο του ΕΣΥ κα Μαριάνα Κότσεβα.
потребителите са все още подвластни на несигурността, а
Τον περασμένο μήνα η κα Κότσεβα ανακοίνωσε ότι, σύμвъзстановяването на доверието ще отнеме още време. Възφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ για τα τελευταία
становяването на икономиката става по-осезаемо спрямо
15 χρόνια, όταν κατά κανόνα αυξάνεται κατά 0,1% ο συγκεκριпредходните месеци, но темповете, с които то се случва,
μένος δείκτης, η βουλγαρική οικονομία σημείωνε ανάπτυξη
още дълго ще останат далеч от желаните въпреки констати0,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους έναντι του πρώτου.
раните подобрения в някои сектори от българската иконоΟι οικονομολόγοι όμως προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να
мика. Анализът сочи, че през второто тримесечие на годиείμαστε πολύ αισιόδοξοι, διότι η ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίната при всички икономически сектори се е наблюдавало
μηνο είναι πιθανό να μην είναι σε θέση να αντισταθμίσει την
подобрение в сравнение с първото тримесечие на 2010 г.
πτώση από την αρχή του έτους.
Добавената стойност в селското стопанство е ускорила
Οικονομικές αναλύσεις από το φθινόπωρο του τρέχοντος
реалния си растеж до 3,8%, при 0,9% през предходното триέτους δείχνουν ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να υπόκεινται
месечие, индустрията е преминала на положителна теритоσε καθεστώς αβεβαιότητας, ενώ η αποκατάσταση της εμπιστοрия за първи път от третото тримесечие на 2008 г. Добавеσύνης θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Η οικονομική ανάната стойност в промишлеността е нараснала реално с 2,9%,
καμψη είναι πιο αισθητή σε σύγκριση με τους προηγούμενους
μήνες, αλλά ο ρυθμός της θα παραμείνει μακριά από τον επιθυкоето се дължи на възстановяване както на външния, така и
μητό στόχο για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη, αν και καταна вътрешния пазар. Строителството е било относително
γράφηκαν βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς της βουλγαρικής
силно засегнато от рецесията в страната (4,9% реален спад
οικονομίας. Η ανάλυση δείχνει ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του
през 2009 г.) и е продължило да се свива през 2010 г., макар
έτους σε όλους τους οικονομικούς τομείς καταγράφηκε βελτίКрайно потребление* (% )
ωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010.
Η προστιθέμενη αξία στη γεωργία επιτάχυνε την πραγμα10
τική
αύξηση στο 3,8%, σε σύγκριση με 0,9% κατά το προηγού80
μενο
τρίμηνο, ενώ η βιομηχανία έδειξε θετική τάση για πρώτη
6
φορά από το τρίτο τρίμηνο του 2008. Η προστιθέμενη αξία στη
4
βιομηχανία αυξήθηκε σε πραγματικό ποσοστό κατά 2,9%, λόγω
2
της ανάκαμψης τόσο της εξωτερικής, όσο και της εσωτερικής
0
αγοράς. Οι κατασκευές πλήγηκαν σχετικά έντονα από την ύφεση
-2
στη χώρα (4,9% πραγματική μείωση το 2009) και συνέχισαν να
-4
συρρικνώνονται το 2010, αν και με βραδύτερο ρυθμό.
-6
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΣΥ κατά το
δεύτερο τρίμηνο ο όγκος της προστιθέμενης αξίας στον τομέα
-8
των υπηρεσιών μειώθηκε ελάχιστα, κατά 0,3% σε ετήσια βάση,
-10
Източник: НСИ
*данните са сезонно изгладени
μετά την πτώση κατά 4,5% το 2009. Σημειώθηκε θετική ανά-
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и със забавящ се темп.
Според ревизираните данни на НСИ през второто тримесечие обемът на добавената стойност в услугите е намалявал минимално, с 0,3% на годишна база, след спад от 4,5%
за 2009 г. Положително развитие са демонстрирали отраслите търговия, хотели и ресторанти, транспорт и съобщения. Като цяло за икономиката, през второто тримесечие на
2010 г. добавената стойност е реализирала реален растеж
на годишна база за първи път от 2008 г. (0,5%). В същото
време обаче потреблението е продължило да се влошава и
е било с основен отрицателен принос за спада в икономиката. Индивидуалното потребление се е свило с 4% спрямо
второто тримесечие на 2009 г., като домакинствата са продължили да увеличават спестяванията си поради все още
несигурната икономическа среда и по-високата безработица спрямо предходната година.
Според икономисти възстановяването на доверието на икономическите агенти е нормално да
отнеме повече време, тъй като усещането за сигурност се губи лесно, но се възвръща трудно и продължително. Все пак, резултатите от второто полугодие
би трябвало да компенсират негативните развития
от първото шестмесечие и към края на годината
потреблението да реализира известен растеж. Подоброто от очакваното представяне на ЕС и еврозоната означава и продължаване на нарастването на
българския износ. Очаква се кредитирането да
остане относително слабо и през следващите
няколко месеца, като по-осезателно възстановяване
ще се случи едва през следващата година.

πτυξη στους ακόλουθους τομείς - εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές και επικοινωνίες. Συνολικά για την οικονομία
το δεύτερο τρίμηνο του 2010 η προστιθέμενη αξία προσέδωσε
πραγματική αύξηση σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από το
2008 (0,5%). Ταυτόχρονα, ωστόσο, η κατανάλωση συνέχισε να
επιδεινώνεται και είχε σημαντική αρνητική συμβολή στην οικονομική ύφεση. Η ατομική κατανάλωση έχει συρρικνωθεί κατά
4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2009, ενώ τα νοικοκυριά συνέχισαν να αυξάνουν τις αποταμιεύσεις τους, λόγω του
ακόμη αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος και της υψηλότερης ανεργίας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με τους οικονομολόγους η αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των οικονομικών παραγόντων κατά κανόνα απαιτεί περισσότερο χρόνο επειδή, από τη μια πλευρά, η αίσθηση
ασφάλειας χάνεται εύκολα, και από την άλλη, η αποκατάστασή

Снимка: Надежда Чипева
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Къде са инвеститорите?

При подобни данни едва ли някой ще се учуди, че
преките чуждестранни инвестиции в страната отбелязват сериозен спад през 2010 г. и че най-вероятно
тенденцията ще се запази до края на годината.
Според последните данни на БНБ преките чуждестранни
инвестиции в страната са намалели до 835,9 млн евро към
края на август, или 2,3% от прогнозирания БВП, спрямо 2,1%
млрд евро за същия период на миналата година. Последната прогноза на правителството е преките чужди инвестиции за тази година да достигнат 1,8 млрд евро, с около
милиард по-малко от привлечените миналата година и
далеч от отчетените през 2008 г. 6,6 млрд евро.
В същото време лек повод за оптимизъм носят данните
за износа през периода януари-август, които показват, че
той се е увеличил с над 30%, докато през първите осем
месец на миналата година е бил регистраран спад в същия
размер. Междувременно обаче вносът също се е покачил, с
малко над 7 на сто, докато през същия период на миналата
година данните сочат свиване с около 36%.
С такава статистика не е никак трудно да бъдат посочени
големите инвестициионни проекти през годината, защото
те се броят на пръсти.
Сертфицираните от Българската агенция за инвестиции
проекти към края на октомври са само девет, спрямо 13 за
миналата година, 12 през 2008 г. и рекордните над 60 през
2007 г.
Сред по-важните проекти, започнати през последната
година, са планираната инвестиция от 6,5 млн лв. на френската компания Saint-Gobain, която през април започна строежа на нов завод за сухи строителни смеси.
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της είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα
του δευτέρου εξαμήνου θα πρέπει να αντισταθμίσουν τις αρνητικές εξελίξεις από το πρώτο εξάμηνο έτσι ώστε ως το τέλος του
έτους και η κατανάλωση να σημειώσει αύξηση. Η καλύτερη από
την αναμενόμενη απόδοση της ΕΕ και της ευρωζώνης σημαίνει
και συνέχιση της αύξησης των βουλγαρικών εξαγωγών. Ο δανεισμός αναμένεται να παραμείνει σχετικά αδύναμος κατά τους
επόμενους μήνες, ενώ πιο αισθητή ανάκαμψη αναμένεται το
επόμενο έτος.

Που είναι οι επενδυτές;

Με τα δεδομένα αυτά, δεν αποτελεί έκπληξη σε κανένα το γεγονός ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα σημείωσαν σημαντική πτώση το 2010 και ότι η τάση αυτή πιθανότατα θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της
Βουλγαρίας (BNB), οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μειώθηκαν σε 835,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου, ή 2,3% του
προβλεπόμενου ΑΕΠ, έναντι 2,1% για την ίδια περίοδο πέρυσι.
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της κυβέρνησης οι άμεσες ξένες επενδύσεις φέτος θα φθάσουν 1,8 δισ. ευρώ, σχεδόν
ένα δισεκατομμύριο λιγότερα από πέρυσι και μακριά από τα 6,6
δισ.ευρώ, που καταγράφηκαν το 2008.
Ταυτόχρονα, μικρή νότα αισιοδοξίας αποτελούν τα στοιχεία
για τις εξαγωγές κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου που
δείχνουν ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν πάνω από 30%, ενώ κατά
το πρώτο οκτάμηνο του περασμένου έτους η μείωση ήταν η

Οκτώβριος - Νοέμβριος

Снимка: Красимир Юскеселиев

Друга голяма планирана инвестиция е проектът за
изграждане на когенерация на площадката на „ЕВН България Топлофикация” в Пловдив, в който австрийската компания EVN инвестира 100 млн лева. Когенерацията ще
използва за гориво природен газ, който ще бъде изгарян в
турбина с висок коефициент на полезно действие и с електрическа мощност 49,9 MW и топлинен товар около 54 MW.
Освен проекта за когенерация, през изминалата година
EVN се включи и във възобновяването на хидроенергийния
комплекс Горна Арда като партньор на Националната електрическа компания (НЕК). Проектът предвижда изграждането на централи с обща мощност до 170 мегавата.
През август стана ясно, че японският гигант “Тошиба”
възнамерява да построи фотоволтаична централа в Ямбол
като част от стратегията си да изгради общо осем подобни

централи в Европа до 2015 г.
Намеренията си за строеж на соларен парк обяви американската компания AES, която също така работи по друг
голям проект - пускането в експлоатиация на двата блока на
ТЕЦ “AES Марица изток 1”.
И тази година, въпреки кризата, беше белязана от проекти за големи търговски и инфраструтурни обекти, много
от които с гръцко участие.
На първо място трябва да отбележим проекта за строежа на магистрала “Тракия”. След дълго отлагане най-накрая
бяха проведени търговете и избрани изпълнители на оставащите отсечки, като гръцката компания “Актор” беше
избрана да изгради отсечката между Нова Загора и Ямбол.
Гръцкият гигант предложи цена за строителството от
111,645 млн лева без ДДС. Първата копка за строежа на
отсечката беше направена през август, а тази част от магистралата се очаква да бъде завършена в срок от 25 месеца.
Също след дългогодишно очакване през юни беше
положена и първата копка за строежа на магазин „Икеа” в
България. Вероятно първият магазин на компанията ще
отвори врати през втората половина на 2011 г. Проектът се
осъществява от голямата гръцка фирма GEK Terna. Плановете гръцкото дружество “Фурлис”, което държи франчайз
правата на шведската верига за обзавеждане в България, са
магазинът в София да бъде последван от такъв във Варна.
На терена в съседство с бъдещия магазин „Икеа” в София
пък се очаква друга гръцка компания - “Саут ринг мол

Οικονομικα

ίδια. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές επίσης αυξήθηκαν κατά λίγο
περισσότερο από 7%, ενώ κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, τα στοιχεία δείχνουν συρρίκνωση κατά περίπου
36%.
Με τέτοια στατιστικά στοιχεία δεν είναι δύσκολο να δείξουμε
τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια του έτους, επειδή μετριούνται στα
δάχτυλα. Τα έργα, που πήραν πιστοποίηση από το Βουλγαρικο
Οργανισμό Επενδύσεων στο τέλος Οκτωβρίου ήταν μόλις εννέα
έναντι 13 πέρυσι, 12 το 2008 και το ρεκόρ πάνω από 60 το
2007.
Μεταξύ των σπουδαιότερων έργων, που ξεκίνησαν το περασμένο έτος είναι η προγραμματισμένη επένδυση ύψους 6,5
εκατ. ευρώ της γαλλικής εταιρείας Saint-Gobain, η οποία τον
Απρίλιο δρομολόγησε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου
για ξηρά μείγματα οικοδομικής χρήσης.
Μια άλλη σημαντική σχεδιαζόμενη επένδυση αφορά
την κατασκευή μιας μονάδας συμπαραγωγής στο πεδίο
της «EVN Βουλγαρία Τηλεθέρμανση» στο Πλόβντιβ, στην
οποία η αυστριακή εταιρεία EVN επενδύει 100 εκατ.
λέβα. Η μονάδα συμπαραγωγής θα χρησιμοποιεί φυσικό
αέριο που θα καίγεται σε ένα στρόβιλο μεγάλης αποδοτικότητας, ηλεκτρικής ενέργειας 49,9 MW και θερμικού
φορτίου περίπου 54 MW.
Εκτός από το πρόγραμμα συμπαραγωγής, φέτος η
EVN συμμετείχε και στην αποκατάσταση των υδροηλεκτρικών μονάδων «Γκόρνα Άρδα» ως εταίρος της Εθνικής
Εταιρίας Ηλεκτρισμού (NEC). Το σχέδιο προβλέπει την
κατασκευή σταθμών συνολικής ισχύος έως 170 μεγαβάτ.
Τον Αύγουστο έγινε σαφές ότι ο ιαπωνικός γίγαντας
Toshiba σχεδιάζει να κατασκευάσει φωτοβολταϊκή
μονάδα στο Γιάμπολ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της
για την κατασκευή συνολικά οκτώ τέτοιων μονάδων
στην Ευρώπη έως το 2015.
Τις προθέσεις της για την κατασκευή ενός ηλιακού
πάρκου, ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία AES, η οποία συμμετέχει επίσης σε ένα άλλο μεγάλο έργο για τη θέση σε λειτουργία των δύο μονάδων του θερμοηλεκτρικού σταθμού «AES
Maritza Iztok 1».
Παρά την κρίση και το τρέχον έτος χαρακτηρίστηκε από
μεγάλα εμπορικά έργα και έργα υποδομής, πολλά από τα οποία
με ελληνική συμμετοχή.
Κατ ‘αρχάς πρέπει να σημειώσουμε το έργο κατασκευής του
αυτοκινητόδρομου «Τράκια». Με μεγάλη καθυστέρηση τελικά
πραγματοποιήθηκαν οι δημοπρασίες και επιλέχθηκαν οι ανάδοχοι των υπολοίπων τμημάτων. Η ελληνική εταιρεία “ΑΚΤΟΡ” επιλέχθηκε για την κατασκευή του τμήματος μεταξύ Νόβα Ζαγκόρα
και Γιάμπολ. Η τιμή που πρόσφερε ο ελληνικός γίγαντας ήταν
111,645 εκατ. λέβα χωρίς ΦΠΑ. Τον Αύγουστο έγινε η τελετή
έναρξης των εργασιών κατασκευής του συγκεκριμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου που αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός 25 μηνών.
Ύστερα από μακρόχρονες προσδοκίες, τον Ιούνιο έγινε η
τελετή έναρξης των εργασιών κατασκευής του καταστήματος
ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία. Αναμένεται το πρώτο κατάστημα της εταιρείας να ανοίξει το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Το έργο υλοποιείται από τη μεγάλη ελληνική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα σχέδια του
ελληνικού ομίλου Φουρλή που έχει το franchise της σουηδικής
εταιρείας επίπλων IKEA στη Βουλγαρία προβλέπουν ένα νέο
κατάστημα στη Βάρνα, μετά από αυτό στη Σόφια.
Κοντά στο μελλοντικό κατάστημα ΙΚΕΑ στην Σόφια μια άλλη
ελληνική εταιρία – South Ring Mall Sofia, εκπροσωπούμενη από
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София”, представлявана от Йоанис Янакис, да построи мол.
Въпреки че само в София тази година бяха отворени два
мола, обемът на търговски площи в молове и търговски
паркове продължава да расте, като към края на третото
тримесечие на година достига около 507 000 кв м. С окончателното завършване на три големи проекта до края на годината към този обем се очаква да бъдат добавени още 77 000
кв м. Обектите, чието отваряне предстои, са Varna Towers с
обща площ от 30 000 кв м, “Мега Мол Русе” с 20 000 кв м и мол
“Галерия Стара Загора” с 27 000 кв м.
GEK Terna работи и върху друг голям проект в самия център на София – City Tower Business Center на площад “Македония”. City Tower Business Center ще бъде сграда от клас “А”
с шест нива подземно паркинг пространство с 369 места.
Освен за нови марки, които тепърва навлизат на българския пазар, моловете са удобна ниша и за големите вериги
хипермаркети. Така в софийския търговски център Тhe Mall,
собственост на гръцкия дялов инвеститор в недвижима
собственост “Асос Кепитъл”, беше отворен първият в столицата хипермаркет на френската верига Carrefour. Carrefour
влиза в България в партньорство с друга гръцка компания
– “Маринопулос”. Хипермаркет Carrefour вече има и във
Варна, а скоро предстои откриване и в “Мега Мол Русе”.
“Маринопулос” от своя страна има и смесено дружество със
Starbucks – “Маринопулос кофи кампъни”, чрез което веригата кафета оперира в България. Отново чрез “Маринопулос” в България влязоха и световните модни марки
Marks&Spencer и Gap.

Разнопосочни пориви в енергетиката

При смяната на властта преди малко повече от година бившият вече министър на икономиката и енергетиката Петър

τον Ιωάννη Γιαννάκη, σχεδιάζει να χτίσει εμπορικό κέντρο.
Παρά το γεγονός ότι μόνο στη Σόφια φέτος άνοιξαν δύο
εμπορικά κέντρα, ο όγκος των εμπορικών χώρων στα κέντρα
αυτά συνεχίζει να αυξάνεται, και μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους ανήλθε περίπου σε 507.000 τ.μ. Με την ολοκλήρωση των τριών μεγάλων έργων μέχρι το τέλος του έτος στο
όγκο αυτό αναμένεται να προστεθούν επιπλέον 77.000 τ.μ. Τα
έργα που πρόκειται να ανοίξουν είναι οι Varna Towers με συνολική έκταση 30.000 τ.μ., το Mega Mall Ruse με 20.000 τ.μ. και το
Mall Galleria Stara Zagora με 27.000 τ.μ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί και ένα άλλο μεγάλο έργο στο κέντρο
της Σόφιας – το City Tower Business Center στην πλατεία «Μακεδονίας». Το City Tower Business Center θα είναι κτήριο κατηγορίας Α με υπόγειο χώρο στάθμευσης έξι επιπέδων με 369
θέσεις.
Τα εμπορικά κέντρα είναι άνετη νησίδα αγοράς όχι μόνο για
νέα σήματα που έχουν ακόμη να εισέλθουν στην αγορά της
Βουλγαρίας, αλλά και για τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Έτσι, στο εμπορικό κέντρο The Mall, που ανήκει στην ελληνική
εταιρία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων Assos Capital,
άνοιξε η πρώτη υπεραγορά της γαλλικής αλυσίδας Carrefour
στην πρωτεύουσα. Η Carrefour εισέρχεται στη Βουλγαρία σε
συνεργασία με μια άλλη ελληνική εταιρεία – «Μαρινόπουλος».
Υπεραγορά Carrefour υπάρχει ήδη στη Βάρνα, και σύντομα να
ανοίξει στο Mega Mall Ruse. Ο «Μαρινόπουλος» με τη σειρά του
έχει μια κοινή επιχείρηση με τα Starbucks - «Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ», μέσω της οποίας η αλυσίδα καφέ δραστηριοποιείται
στη Βουλγαρία. Και πάλι μέσω του Ομίλου «Μαρινόπουλου» στη
Βουλγαρία εισήλθαν και τα παγκόσμια εμπορικά σήματα μόδας
Marks & Spencer και Gap.

Αποκλίνουσες ριπές ανέμου στην ενέργεια

Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής στα υπουργεία, πριν από

ТЕМП НА ПРИРАСТ НА БВП, ОБЩО И ПО КОМПОНЕНТИ

(по средногодишни цени на 2000 г., сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни)
Темп на прираст
спрямо предходно
тримесечие
2009

2010

Q4
Брутна добавена стойност по
икономически сектори:
Аграрен
Индустрия
Услуги
Корективи
Брутен вътрешен продукт
Крайно потребление
Индивидуално
Колективно
Бруто капиталообразуване
В основен капитал
Изменение на запасите
Външнотърговско салдо
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги
Статистическа разлика

Източник: НСИ

24

Темп на прираст спрямо съответното
тримесечие на предходната година

Q1
0.1
-0.6
-0.8
-0.1
-1.6
-0.2

-2.2
-1.8
-23.4
-1.8
-6.0
.
.
2.9
-2.3
.

2009

Q2
-0.3

Q3
0.5

Q4

2010
Q1

Q2

Q3

0.1

-4.0

0.1

0.4

0.5

3.6
-0.4
1.2
1.7
0.3
-1.1
-0.6
0.1
-1.1
-2.1
0.2
-0.2
-0.5
0.5
0.3
Eлементи на крайното използване:
-1.0
-0.6
-3.7
-1.1
-0.5
-4.0
26.5
-3.9
-1.1
-1.2
-1.3
-2.3
3.8
-3.0
1.0
.
.
.
.
.
.
1.7
3.9
9.1
4.0
2.7
-2.2
.
.
.

-2.2
-5.8
-1.9
-19.9
-6.7

7.0
1.1
-2.5
-6.5
-0.8

5.5
1.0
-1.6
-4.7
-0.3

3.8
0.1
-1.7
-3.8
0.2

-5.3
-4.6
-24.0
-36.6
-33.7
.
.
-1.7
-18.9
.

-4.5
-3.5
-3.9
-12.5
-19.9
.
.
5.5
-2.8
.

-4.3
-3.7
-8.9
-12.0
-15.6
.
.
12.6
0.3
.

-7.3
-7.2
-7.8
-6.5
-4.3
.
.
18.6
2.0
.
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Димитров подари на наследника си Трайчо Трайков макет
на ветрогенератор с пожеланието за попътен вятър. Ако
трябва обаче да опишем климата в енергийния сектор през
последната година, то по-удачно би било да кажем, че периоди на безветрие се редуваха с разнопосочни бурни пориви.
Въпреки споменатите няколко големи инвестиционни проекти, по два ключови проекта – за АЕЦ “Белене” и за БургасАлександруполис – напредък нямаше.
Така все още не е сигурно дали и кога ще строим АЕЦ
“Белене”, колко точно ще ни струва и защо позицията за това
да бъде ли осъществен този проект се менеше толкова
често, че в крайна сметка май няма позиция.
Отворен остава и въпросът с бъдещето на петролопровода Бургас- Александруполис (в един момент и двата проекта бяха обявени за замразени от кабинета), както и като
цяло на мегаструктурата “Български Енергиен Холдинг”
(БЕХ), която трябваше да бъде закрита или поне разформирована от сегашния модел, но и тази задача беше отложена.
Не видяхме и листване на миноритарни държавни
дялове от електроразпределителните дружества на Българската фондова борса (БФБ), което и според ръководсвото и на самата борса, и според анализатори щеше да
раздвижи донякъде пазара и да даде положителен сигнал
на чуждестранните инвеститори.

Фондовата борса

Външна търговия
%
млрд. лв.
Търговско салдо (дясна скала)
60
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1500
40
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0
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Източник: НСИ

λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ο τότε υπουργός Οικονομίας
και Ενέργειας Πέταρ Ντιμιτρόφ δώρισε στον διάδοχό του κο
Τράιτσο Τραΐκοφ μοντέλο ανεμογεννήτριας με την ευχή για
ούριο άνεμο. Αν πρέπει, ωστόσο, να περιγράψουμε το κλίμα
στον τομέα της ενέργειας κατά το περασμένο έτος, πιο κατάλληλο θα ήταν να πούμε ότι περίοδοι ηρεμίας εναλλασσόταν με
αποκλίνουσες πολυτάραχες ριπές ανέμου. Παρά τα λίγα μεγάλα
επενδυτικά σχέδια, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε δύο βασικά
σχέδια - στο σταθμό «Μπέλενε» και στον αγωγό ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη.
Έτσι, εξακολουθεί να μην είναι γνωστό αν και πότε θα αρχίσει η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού «Μπέλενε», πόσο θα
κοστίσει ακριβώς και γιατί η θέση για την υλοποίηση του έργου
αυτού άλλαξε τόσες φορές ώστε τελικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει
θέση.

Снимка: Георги Кожухаров

Говорейки за фондовия пазар, няма как да не отбележим, че
той така и не успя да се възстанови от драматичния спад,
настъпил в началото на кризата. Усилия за събуждането на
пазара и привличането на нови инвеститори не липсваха,
но като че ли само на хартия. Засега нито приетата от бор-

Οικονομικα
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ИКОНОМИКА

октомври – ноември 2010

Ръст на БВП (%)*
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Ανοιχτό παραμένει και το ερώτημα για το μέλλον του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη (η κυβέρνηση
πάγωσε και τα δύο σχέδια για ένα χρονικό διάστημα) και εν γένει
για την κοινοπραξία «Βουλγαρικό ενεργειακό χόλντινγκ» (BEH),
η οποία έπρεπε είτε να έχει διαλυθεί ή τουλάχιστον να μετατραπεί, αλλά προς το παρόν παραμένει σε στάδιο αναμονής.
Δεν είδαμε και την εισαγωγή στο Βουλγαρικό χρηματιστήριο
των κρατικών μετοχών μειοψηφίας στις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που σύμφωνα με τη διεύθυνση του χρηματιστηρίου και σύμφωνα με αναλυτές θα είχε τονώσει την αγορά και
θα είχε στείλει θετικό μήνυμα προς τους ξένους επενδυτές.

Το χρηματιστήριο
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сата стратегия за развитие, нито увеличаването на дела на
държавата в борсовия оператор с цел привличането именно
на стратегически инвеститор са дали особен резултат.
Според официалния отчет на БФБ, през първата половина на 2010 г. общият реализиран оборот на БФБ-София е
спаднал с почти 65% на годишна база до 325 млн лв., т. е.
съпоставимо с реализираните обеми през 2002 г.
От борсата обясняват това със слабата активност от
страна на местните и чуждестранните инвеститори и изключително ниска ликвидност на капиталовия пазар като цяло
в резултат на все-по осезателно усещащите се ефекти на
кризата в реалната икономика.
В същото време според официалните данни пазарната
капитализация на БФБ-София се е понижила до 10,4 млн лв.
в края на юни 2010 г., което представлява спад от 3,76%
спрямо края на юни 2009 г.
През първото шестмесечие на 2010 г. основният борсов
индекс SOFIX отчете спад от 12,63%, като завърши периода
на 373,02 пункта.
BG40 отчете намаление от 8,96% през периода и завърши
шестмесечието на 106,39 пункта. Индексът BGTR30
регистрира спад от 19,93% през първите шест месеца на
2010 г., а BGREIT – спад от 13,99%.

Μιλώντας για τη χρηματιστηριακή αγορά πρέπει να σημειώσουμε
ότι απέτυχε να επανέλθει πλήρως από τη δραματική πτώση που
σημειώθηκε κατά την έναρξη της κρίσης. Δεν έλειψαν προσπάθειες τόνωσης της αγοράς και προσέλκυσης νέων επενδυτών,
αλλά όπως φαίνεται έμειναν μόνο στα χαρτιά. Μέχρι στιγμής δεν
έφεραν ιδιαίτερο αποτέλεσμα ούτε η αναπτυξιακή στρατηγική
του χρηματιστηρίου, ούτε η αύξηση του μεριδίου του κράτους
στο φορέα με σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή.
Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Βουλγαρικού χρηματιστηρίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ο συνολικός κύκλος
εργασιών στο Χρηματιστήριο της Σόφιας μειώθηκε κατά σχεδόν
65% σε ετήσια βάση, σε 325 εκατ. λέβα, ήτοι συγκρίσιμος με το
συνολικό όγκο του 2002.
Χρηματιστηριακές πηγές συνδυάζουν τα αποτελέσματα
αυτά με τη χαμηλή δραστηριότητα των τοπικών και ξένων
επενδυτών και με την εξαιρετικά χαμηλή ρευστότητα στην
αγορά κεφαλαίου στο σύνολό της, ως αποτέλεσμα των πιο
αισθητών επιπτώσεων της κρίσης στην πραγματική οικονομία.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χρηματιστηριακή αξία του Χρηματιστηρίου της Σόφιας μειώθηκε στα
10,4 εκατ. λέβα στο τέλος Ιουνίου 2010, που αντιστοιχεί σε
πτώση 3,76% σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου 2009.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ο γενικός χρηματιστηριακός δείκτης SOFIX σημείωσε πτώση σε ποσοστό 12,63% και
έκλεισε στις 373,02 μονάδες.
Ο δείκτης BG40 σημείωσε απώλειες 8,96% κατά το πρώτο
εξάμηνο και έκλεισε στις 106,39 μονάδες. Ο δείκτης BGTR30
κατέγραψε πτώση 19,93% κατά τους πρώτους έξι μήνες του
2010 και ο BGREIT - πτώση 13,99%.

Най-сетне оптимизъм

Τελικά αισιοδοξία
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Спрямо същия период
на миналата година
*данните са сезонно изгладени

Спрямо предходното
тримесечие
Източник: НСИ

Въпреки пречките, които кризата постави пред българската
икономика през тази година, за 2011 г. очакванията за нейното развитие са по-скоро оптимистични. Официалната
прогноза на правителството е, че икономиката на страната
ще отбележи ръст от 0,7%, който през 2011 г. ще достигне
дори 3,6%, а дефицитът в бюджета ще бъде сведен до 2,5%
от БВП в сравнение с планираните 4,6% за тази година.
Тези прогнози съвпадат и с очакванията на Международния валутен фонд.
Според анализатори от гръцката банка EFG Eurobank
икономиката на България е на път да се възстанови, главно
заради растящия износ, но е небходимо страната да работи
по провеждането на структурни реформи в пенсионната
система, здравната сфера и образованието. Според гръцките експерти България дори може да се окаже в благоприятна позиция да кандидатства за членство в ERM-II догодина,
ако успее да постигне заложената от кабинета фискална
цел.
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Παρά τα εμπόδια, που η κρίση έθεσε μπροστά από τη βουλγαρική οικονομία το τρέχον έτος, οι προσδοκίες για την ανάπτυξή
το 2011 είναι μάλλον αισιόδοξες. Σύμφωνα με την επίσημη
κυβερνητική πρόβλεψη η Βουλγαρία θα σημειώσει οικονομική
ανάπτυξη 0,7%, η οποία το 2011 θα φθάσει ακόμη και στο 3,6%,
ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μειωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ
σε σύγκριση με το προγραμματισμένο 4,6% για το τρέχον έτος.
Οι εκτιμήσεις αυτές συμπίπτουν με τις προσδοκίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σύμφωνα με αναλυτές της ελληνικής τράπεζας EFG Eurobank η οικονομία της Βουλγαρίας βρίσκεται σε πορεία ανασυγκρότησης, κυρίως λόγω της αύξησης
των εξαγωγών, αλλά η χώρα πρέπει να υιοθετήσει διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, στο σύστημα
υγείας και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με τους Έλληνες εμπειρογνώμονες, η Βουλγαρία μπορεί να βρεθεί σε ευνοϊκή
θέση για να υποβάλει αίτηση ένταξης στο ΜΣΙ ΙΙ το επόμενο
έτος, αν καταφέρει να πετύχει το φορολογικό στόχο που έχει
τεθεί από την κυβέρνηση.

Τομεις

Οκτώβριος - Νοέμβριος

Макроикономика

Μακροοικονομία

БВП на България отчете 0,5% ръст
на тримесечна база през април-юни

Το ΑΕΠ της Βουλγαρίας σημείωσε αύξηση
κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση για την
περίοδο Απριλίου-Ιουνίου

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България отчете 0,5%
ръст през второто тримесечие на годината в сравнение с
първото тримесечие, съобщи Националният статистически
институт (НСИ). Това е първият ръст на икономиката от
началото на кризата. Основният фактор, който е оказал влияние, е увеличеният износ на стоки и услуги. В сравнение с
второто тримесечие на 2009 г. икономиката регистрира
1,4% спад. През първото тримесечие на годината БВП отчете
3,2% спад. Според Международния валутен фонд (МВФ)
българската икономика ще отбележи 2,5% ръст догодина, а
ще завърши 2010 г. с нулев или минимален ръст от 0,4%.

Бюджетният дефицит на България
за януари-август е 1,54 млрд лв.

Бюджетният дефицит на България нарасна до 1,54 млрд лв.
през първите осем месеца на годината, съобщи финансовото министерство. За сравнение, година по-рано дефицитът е бил 478,8 млн лв. В началото на годината правителството обяви, че през 2009 г. България е имала бюджетен
дефицит в размер на 0,8% от брутния вътрешен продукт
(БВП) на страната. Тази година правителството планира
бюджетен дефицит в размер на 4,8% от БВП.

Износът на България през август нараства
с 32,2% на годишна база до 2,83 млрд лв.

Износът на българските компании през август е нараснал с
32,2% на годишна база до 2,83 млрд лв., съобщи Националният статистически институт. За този месец страната ни
отчита излишък по търговския си баланс. Износът на бъл-

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Βουλγαρίας σημείωσε
αύξηση 0,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010, σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Βουλγαρίας (ΕΣΥΒ). Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης
σημειώθηκε οικονομική ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται κυρίως στις
αυξημένες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το
δεύτερο τρίμηνο του 2009, η οικονομία σημείωσε συρρίκνωση
1,4%. Το πρώτο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ σημείωσε πτώση 3,2%.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει 2,5% ρυθμό
ανάπτυξης της βουλγαρικής οικονομίας κατά το επόμενο έτος
και μηδενική ή ελάχιστη αύξηση κατά 0,4% στο τέλος του 2010.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Βουλγαρίας
ανήλθε σε 1,54 δισ. λέβα την περίοδο
Ιανουαρίου-Αυγούστου

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Βουλγαρίας ανήλθε σε 1,54
δισ. λέβα κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους, ανακοίνωσε το
Υπουργείο Οικονομικών. Συγκριτικά, ένα χρόνο πριν το
έλλειμμα ήταν 478,8 εκατ. λέβα. Στις αρχές του έτους η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 2009 η Βουλγαρία είχε δημοσιονομικό
έλλειμμα ύψους 0,8% του ΑΕΠ της χώρας. Φέτος η κυβέρνηση
προβλέπει έλλειμμα του προϋπολογισμού της τάξης του 4,8%
του ΑΕΠ.

Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας αυξήθηκαν
κατά 32,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε
2,83 δισ. λέβα τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο οι εξαγωγές των βουλγαρικών εταιρειών αυξή-

Снимка: Юлия Лазарова
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гарските компании расте от началото на годината с двуцифрени темпове. Според макроикономистите това е един
от сигурните сигнали за излизане на икономиката от рецесия. За първите осем месеца на годината салдото е отрицателно в размер на 2,64 млрд лв. От началото на годината до
август включително българските компании са изнесли
стоки и услуги на стойност 19,1 млрд лв. За същия период е
внесена продукция за 21,8 млрд лв.

Приходите на агенция “Митници”
през септември нарастват с 9%

Агенция “Митници” отчете 9% годишен ръст на приходите
си, които достигнаха 619 млн лв. през септември. От тях
приходите от мита са 15 млн лв., което е с 21% повече в сравнение със септември 2009 г. и е най-високото ниво за
последните 17 месеца. Приходите от ДДС от внос са нараснали с 23% до 236 млн лв., митата от внос на автомобили пък
са на стойност 368 млн лв., което е с 1% повече на годишна
база. В периода януари-септември приходите от митниците
са 4,7 млрд лв., което е 71% от цялата сума, планирана в
бюджета за тази година.

Китай ще увеличи инвестициите си в Гърция

С тринайсет двустранни споразумения и обещание, че
Китай ще продължи да купува гръцки държавни облигации
завърши посещението на китайския премиер Вън Цзябао в
Атина в началото на октомври. “Тези споразумения и намерението на Китай да продължи да инвестира в гръцки облигации са вот на доверие към нашата икономика, която преживява през трудни времена”, каза гръцкият премиер
Георгиос Папандреу. Китай насърчава своите компании да
инвестират в Гърция, каза премиерът Цзябао и прогнозира,
че търговският обмен между двете страни ще се удвои и ще
достигне 8 млрд долара годишно до пет години.

Транспорт
Гръцката “Актор” с 4 месеца напред
в изпълнението на трасето
Нова Загора-Ямбол

Гръцката компания “Актор” избързва с четири месеца от
графика за строежа на отсечката от автомагистрала “Тракия”
Снимка: Цветелина Ангелова

θηκαν κατά 32,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 2,83 δισ.
λέβα, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας. Τον ίδιο μήνα η χώρα μας κατέγραψε πλεόνασμα του
εμπορικού ισοζυγίου. Από τις αρχές του έτους οι εξαγωγές των
βουλγαρικών εταιρειών αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό. Σύμφωνα με τους μακροοικονομολόγους αυτό αποτελεί μία από τις
ασφαλείς ενδείξεις ότι η οικονομία βγαίνει από την ύφεση. Για
το πρώτο οκτάμηνο του έτους, το υπόλοιπο ήταν αρνητικό
ύψους 2,64 δισ. λέβα. Από τις αρχές του έτους μέχρι τα τέλη
Αυγούστου, οι βουλγαρικές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών αξίας 19,1 δισ. λέβα. Για
την ίδια περίοδο οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ανέρχονται σε 21,8 δισ. λέβα.

Τα έσοδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας
αυξήθηκαν κατά 9% το Σεπτέμβριο

Η Τελωνειακή Υπηρεσία κατέγραψε 9% ετήσια αύξηση των εσόδων
της, η οποίες ανήλθαν σε 619 εκατ. λέβα το Σεπτέμβριο. Από αυτά,
τα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς ανήλθαν σε 15 εκατ. λέβα ή
21% αυξημένα σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2009 και είναι στο
υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών. Τα έσοδα του ΦΠΑ
επί των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 23% σε 236 εκατ. λέβα, ενώ οι
δασμοί στα εισαγόμενα αυτοκίνητα ανέρχονται σε 368 εκατ. λέβα,
ποσοστιαία αύξηση κατά 1% σε ετήσια βάση. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου τα τελωνειακά έσοδα ανήλθαν σε 4,7 δισ. λέβα,
το οποίο αποτελεί 71% του συνολικού ποσού που προβλέπεται στο
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Η Κίνα θα αυξήσει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα

Με δεκατρείς διμερείς συμφωνίες και την υπόσχεση ότι η Κίνα
θα συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα, ολοκληρώθηκε η
επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού Γουέν Τζιαμπάο στην
Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου. «Αυτές οι συμφωνίες και η πρόθεση της Κίνας να συνεχίσει να επενδύει σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία
μας που περνάει δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η Κίνα ενθαρρύνει τις εταιρείες
της να επενδύουν στην Ελλάδα, είπε ο κ. Τζιαμπάο και εξέφρασε
την εκτίμηση ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα διπλασιαστεί ο όγκος
εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών στα 8 δισ. δολάρια ετησίως.

Μεταφορές
Η ελληνική Άκτωρ προηγείται
κατά 4 μήνες στην κατασκευή
του τμήματος Νόβα ΖαγκόραΓιάμπολ

Η ελληνική εταιρεία Άκτωρ προηγείται κατά
4 μήνες από το χρονοδιάγραμμα για την
κατασκευή του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου «Τράκια» Νόβα Ζαγκόρα-Γιάμπολ,
ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ο πρωθυπουργός
Μπόικο Μπορίσοφ. Το Μάιο, η Άκτωρ έκανε
την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την
κατασκευή του τμήματος μήκους 35,7 χλμ.
έναντι 111,6 εκατ. ευρώ. Έτσι, η ελληνική
εταιρεία κέρδισε το διαγωνισμό και κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 11 υποψηφίων. Υπόσχεση για αυστηρό έλεγχο των
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от Нова Загора до Ямбол, съобщи през октомври премиерът
Бойко Борисов. През месец май “Актор” даде най-изгодната
оферта за изграждането на отсечката, която е с дължина
35,7 километра, предлагайки цена от 111,6 млн. евро. Така
гръцката компания спечели търга, класирайки се първа
сред 11 кандидати. Строг контрол по работата на магистрала “Тракия” на всеки 20 дни обеща премиерът Борисов,
който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев направи инспекция на
строящите се в момента лотове 2, 3 и 4 от аутобана.

31 км от магистрала “Марица”
завършени

Близо 31 километра нови пътни участъци от автомагистрала
“Марица” бяха завършени в началото на октомври. Въвеждането им в експлоатация ще облекчи трафика към Гърция
и Турция, движението на автомобили и товари през ГКПП
“Капитан Петко Войвода” и ГКПП “Капитан Андреево”, което
е от голямо значение за региона, стана ясно на церемонията по откриването на отсечката.

82% от магистрала “Люлин”
е завършена

82% от автомагистрала “Люлин” е завършена, отчетоха през
септември премиерът Бойко Борисов и министърът на
регионалното развитие Росен Плевнелиев. Премиерът
уточни, че се пускат нови платна, за да се облекчи трафикът
и автомобилите вече няма да се отклоняват през Радомир.
По думите на Борисов и Плевнелиев вече няма опасност
България да изгуби финансиране по програма ИСПА на
Европейския съюз. Министър Плевнелиев каза, че е било
необходимо да се усвоят 142 млн евро към края на годината, а през октомври вече са усвоени 132 млн евро.

Изграждането на магистралата
София-Калотина ще започне през 2013 г.

Изграждането на магистралата София-Калотина ще започне
през 2013 г. и ще завърши най-рано през 2015 г., каза в края
на септември министърът на регионалното развитие Росен
Плевнелиев на третата национална конференция за пътищата. Пътят ще бъде финансиран със спестените пари от
търговете за другите магистрални отсечки по оперативна
програма “Транспорт”. Предварителните прогнози показват, че отсечката от София до Калотина заедно с участъци от
околовръстното шосе на София ще струва около 400 млн
евро. Трасето ще се раздели на 4 лота - софийските Северна,
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εργασιών του αυτοκινητοδρόμου «Τράκια» κάθε 20 ημέρες
έδωσε ο πρωθυπουργός Μπορίσοφ, ο οποίος μαζί με τον
υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων
Ρόσεν Πλέβνελιεφ έκανε έλεγχο στα υπό κατασκευή τμήματα 2,
3 και 4 του αυτοκινητοδρόμου.

31 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο
«Μαρίτσα» ολοκληρώθηκαν

Τμήματα μήκους περίπου 31 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου
«Μαρίτσα» ολοκληρώθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου. Η παράδοσή τους στην κυκλοφορία θα ανακουφίσει την κυκλοφορία
προς την Ελλάδα και την Τουρκία και την κυκλοφορία οχημάτων και εμπορευμάτων από τους μεθοριακούς σταθμούς «Καπιτάν Πέτκο Βοϊβόντα» και «Καπιτάν Αντρέεβο», το οποίο έχει
μεγάλη σημασία για την περιοχή, όπως έγινε σαφές κατά την
τελετή έναρξης του τμήματος.

Ολοκληρώθηκε το 82% του
αυτοκινητοδρόμου «Λιούλιν»

Το 82% του αυτοκινητοδρόμου «Λιούλιν» ολοκληρώθηκε,
δήλωσε το Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ και
ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρόσεν Πλέβνελιεφ. Ο
πρωθυπουργός σημείωσε ότι προστίθενται νέες λωρίδες με
στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και δεν χρειάζεται πλέον
εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω Ράντομιρ. Σύμφωνα με τους κ. κ.
Μπορίσοφ και Πλέβνελιεφ η Βουλγαρία δεν κινδυνεύει πλέον να
χάσει τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ISPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Πλέβνελιεφ διευκρίνισε ότι ήταν απαραίτητο να απορροφηθούν 142 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους,
ενώ μέχρι τον Οκτώβριο το έργο απορρόφησε 132 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ΣόφιαΚαλότινα θα αρχίσει το 2013

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Σόφια-Καλότινα θα αρχίσει το 2013 και θα ολοκληρωθεί όχι νωρίτερα από το 2015,
δήλωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρόσεν Πλέβνελιεφ στα πλαίσια του τρίτου εθνικού συνεδρίου για τα οδικά δίκτυα. Ο αυτοκινητόδρομος θα χρηματοδοτηθεί με χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τους διαγωνισμούς
για τμήματα άλλων αυτοκινητοδρόμων, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για τις μεταφορές. Σύμφωνα με τις
προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το τμήμα από την Σόφια ως τη
Καλότινα, μαζί με τα τμήματα του περιφερειακού δακτυλίου της
Σόφιας, θα κοστίσει περίπου 400 εκατ. ευρώ. Η διαδρομή θα
χωριστεί σε 4 τμήματα – τρία στη Σόφια (Βόρειο, Δυτικό και Ανατολικό τμήμα) και η ίδια η διαδρομή ως τη Καλότινα. Έτσι όλα τα

Οκτώβριος - Νοέμβριος
Западна и Източна тангента и самото трасе до Калотина.
Така транзитният трафик ще се изведе от столицата и ще се
пренасочи към трите магистрали – “Люлин”, “Хемус” и “Тракия”, посочи Плевнелиев.

Τομεις

οχήματα που πραγματοποιούν διέλευση (transit) θα κατευθύνονται εκτός της πόλης, προς τις τρεις εθνικές οδούς – «Λιούλιν»,
«Χέμους» και «Τράκια», εξήγησε ο κ. Πλέβνελιεφ.

“Пристанище Варна” отчете троен скок
на печалбата си за януари-септември

Το λιμάνι της Βάρνας κατέγραψε τριπλό
άλμα κερδών την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου

Енергетика

Ενέργεια

България и Гърция се споразумяха
за междусистемната газова
връзка между двете страни

Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμφώνησαν για
τη σύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ των δύο
χωρών

“Пристанище Варна” отчете 3,6 млн лв. печалба за първите
девет месеца на годината, почти три пъти повече в сравнение със същия период на 2009 г. През този период на пристанището са обработени 5,9 млн тона товари, с 22,9% повече
от предходната година. Основна заслуга имат товарите от
зърно, метална руда, въглища, контейнери, минерални
торове и минерали. До края на годината ръководството на
пристанището очаква товарооборотът да достигне 8 млн
тона, което е с 15% повече в сравнение с 2009 г. Печалбата
преди данъци се очаква да отбележи 120% ръст, достигайки
4 млн лева.

България и Гърция постигнаха съгласие по останалите
отворени въпроси от споразумението за изграждане и
функциониране на междусистемната газова връзка между
двете страни, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков след среща с гръцката си
колега Тина Бирбили в рамките на работно посещение в
Солун. На срещата с Бирбили бе даден мандат на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и DEPA S.A. да продължат преговорите по реализацията на проекта съобразно постигнатите договорености и сроковете на Европейската комисия
за усвояване на отпуснатото съфинансиране от 45 млн
евро. Изграждането на междусистемната газова връзка
Гърция – България (Комотини – Димитровград – Стара
Загора) е част от пакета мерки на българското правителство за диверсифициране на източниците и маршрутите на
доставки на природен газ за България и за повишаване на
енергийната сигурност в Югоизточна Европа. Учредители в

Το λιμάνι της Βάρνας κατέγραψε κέρδη ύψους 3,6 εκατ. ευρώ
κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερα εν σχέσει με την ίδια περίοδο του 2009. Κατά την περίοδο
αυτή στο λιμάνι μετακινήθηκαν 5,9 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων,
22,9 % περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό
οφείλεται κυρίως στα φορτία σιτηρών, μεταλλευμάτων, άνθρακα,
κοντέινερ, λιπασμάτων και μετάλλων. Η διεύθυνση του λιμανιού
εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους ο όγκος φορτίων θα φθάσει 8
εκατ. τόνους, ή κατά 15% περισσότερο σε σχέση με το 2009. Τα
κέρδη προ φόρων αναμένεται να σημειώσουν αύξηση 120%,
φτάνοντας 4 εκατ. λέβα.

Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμφώνησαν για τα ανοιχτά ζητήματα
γύρω από τη συμφωνία για την κατασκευή και τη λειτουργία της
διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε
ο υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού Τράιτσο Τραΐκοφ μετά τη συνάντηση με την Ελληνίδα ομόλογό του Τίνα Μπιρμπίλη στα πλαίσια επίσκεψης εργασίας στη Θεσσαλονίκη. Στη
συνάντηση με την κ. Μπιρμπίλη δόθηκε πράσινο φως στο Βουλγαρικό ενεργειακό χόλντινγκ (BEH) και στη ΔΕΠΑ Α.Ε. να συνεχίσουν
τις διαπραγματεύσεις για το έργο ακολουθώντας τις συμφωνίες
και τους όρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση της
συγχρηματοδότησης ύψους 45 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας
(Κομοτηνή –Ντιμίτροβγκραντ - Στάρα Ζαγκόρα) αποτελεί μέρος
του πακέτου μέτρων της βουλγαρικής κυβέρνησης για τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών διέλευσης φυσικού αερίου
προς τη Βουλγαρία και για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδρυτές στην κοινοπραξία που θα
Снимка: Георги Кожухаров
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Снимка: Анелия Николова

смесеното дружество, което ще изгради, притежава и експлоатира инфраструктурата, ще бъдат БЕХ и “IGI Poseidon”, в
което с равен дял акционери са DEPA (Гърция) и Edison
(Италия). Дължината на газопровода е 168 - 170 км, в чието
изграждане ще бъдат инвестирани 130 млн евро. Осигурено е съфинансиране от фондовете на Европейския план
за икономическо възстановяване на Европейския съюз за
около 45 млн евро. Транспортният капацитет на газопровода е 3-5 милиарда кубически метра газ годишно. Съоръжението ще даде възможност за доставка на газ от Каспийския район и Близкия изток по Южния газов коридор
Турция – Гърция – Италия или чрез терминал за втечнен газ.
Предвижда се тръбопроводът да влезе в експлоатация
през 2013.

κατασκευάσει, κατέχει και εκμεταλλεύεται την υποδομή θα είναι η
BEH και η «IGI Ποσειδών», στην οποία μέτοχοι με ίσα μερίδια είναι
η ΔΕΠΑ (Ελλάδα) και η Edison (Ιταλία). Το μήκος του αγωγού είναι
168-170 χλμ. Στην κατασκευή του έργου θα επενδυθούν 130 εκατ.
ευρώ, με την χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την
ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ να φτάνει 45 εκατ. ευρώ. Η ετήσια
μεταφορική ικανότητα του αγωγού θα είναι 3-5 δισ. κ.μ. Ο αγωγός
θα δώσει τη δυνατότητα για προμήθειες φυσικού αερίου από την
περιοχή της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής μέσω του Νότιου
διαδρόμου φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας ή μέσω
του τερματικού σταθμού LNG. Προβλέπεται ο αγωγός να τεθεί σε
λειτουργία το 2013.

НЕК и “Атомстройекспорт” удължиха
договора за АЕЦ “Белене”

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΝΕΚ) και η ρωσική εταιρεία Atomstroyexport παρέτειναν κατά έξι μήνες τη σύμβαση
για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού «Μπέλενε» ισχύος
2000 μεγαβάτ, ανακοίνωσε η ΝΕΚ. Η συμφωνία για την κατασκευή της μονάδας υπεγράφη το Νοέμβριο του 2006 και έληξε
στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού
«Μπέλενε» άρχισαν το 2008, όμως προέκυψε πρόβλημα με την
εξασφάλιση κεφαλαίων για την κατασκευή.

Националната електрическа компания (НЕК) и руската
“Атомстройекспорт” удължиха с шест месеца договора за
изграждането на 2 000 мегаватовата атомна електроцентрала “Белене”, съобщиха от НЕК. Споразумението за
изграждането на централата бе подписано през ноември
2006 г. и срокът му изтече на 30 септември тази година. Подготвителните работи по изграждането на “Белене” започнаха през 2008 г., но имаше проблем с осигуряването на
средства за строителните работи.

Решението за “Набуко”
се отлага за 2011 г.

Окончателното решение за изграждането на газопровода
“Набуко”, който се подкрепя от Европейския съюз, се отлага
за 2011 г. заради забавени преговори за доставките, съобщи
агенция “Дау Джоунс”, цитирайки австрийски медии. Осигуряването на доставки на газ е основната пречка пред проекта “Набуко” от самото начало. За да го решат, партньорите
в консорциума, който ще изгражда газопровода, преговарят с партньорите в проекта за разработване на газовото
находище “Шах дениз II” в Азербайджан. В проекта “Набуко”
като партньори участват австрийската компания OMV, “Български енергиен холдинг”, турската Botas, румънската
Transgaz, унгарската MOL и германската компания RWE.
Газопроводът трябва да е дълъг 3 300 км и да намали зависимостта на Европа от Русия.
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Η NEC και η Atomstroyexport παρέτειναν τη
σύμβαση για το «Μπέλενε»

Η απόφαση για το «Ναμπούκο» αναβλήθηκε
για το 2011

Η τελική απόφαση για την κατασκευή του αγωγού «Ναμπούκο»,
που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναβλήθηκε
για το 2011 λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις για
τις προμήθειες, ανακοίνωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Dow Jones, παραθέτοντας αυστριακά μέσα ενημέρωσης. Η
διασφάλιση προμηθειών φυσικού αερίου είναι το κύριο εμπόδιο για το έργο «Ναμπούκο» από την αρχή του. Για να επιλύσουν
το πρόβλημα αυτό, οι εταίροι της κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει τον αγωγό, θα διαπραγματευθούν με τους εταίρους
του σχεδίου για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου
«Σαχ Ντενίζ ΙΙ» στο Αζερμπαϊτζάν. Στο έργο «Ναμπούκο» ως
εταίροι συμμετέχουν η αυστριακή εταιρεία OMV, το Βουλγαρικό ενεργειακό χόλντινγκ, η τουρκική Botas, η ρουμανική
Transgaz, η ουγγρική MOL και η γερμανική RWE. Ο αγωγός
μήκους 3300 χλμ. έχει ως στόχο να μειώσει την εξάρτηση της
Ευρώπης από τη Ρωσία.
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ΕιδΗσεις

PR форум предлага идеи

за управление на корпоративната
репутацията
PR Φόρουμ

Ф

орум на тема “Може ли вашият имидж да се
подобри във времена на криза?”, организиран
от Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ),
събра 170 члена на съвета и топ мениджъри
от други компании на 28 септември в хотел

“Шератон”.
“Трябва да сме сигурни, че можем да се грижим за един
от най-ценните активи, които всеки човек и всяка организация притежават – нашия имидж”, каза председателят на
борда на директорите на ГБСБ Йоанис Поликандриотис във
встъпителното си слово.
Експерти от пет големи PR агенции, членове на ГБСБ - All
Channels Communication, Apra Porter Novelli, Civitas Global,
M3 Communications Group и V+O Communication - предложиха на присъстващите на срещата мениджъри идеи за
добри PR практики за справяне с последствията от икономическата криза, подкрепени с примери.
Николай Бойков, управляващ директор на All Channels |
PR, подчерта, че корпоративната репутация няма физическо измерение. “Тя е съвкупност от усещания, всеки човек
възприема различно дадена марка. Възприятията се базират на посланията, които човек е филтрирал за дадена компания или бранд.” Той посъветва мениджърите да слушат
хората, с които говорят, за да си изграждат изчерпателна и
правилна представа за своята репутация, да преценяват
дали дадени бизнес практики работят за нея и, когато това
не е така, да предприемат стъпки да променят нещата и да
ограничат щетите, преди да се стигне до критична ситуация.
Любомир Аламанов, управляващ директор на Apra
Porter Novelli, предложи два прости принципа за управление на кризи: бързи реакции и конкретна информация,
която спира слуховете и погрешната интерпретация.
Пандора Ликури, генерален мениджър на CIVITAS Group
- Civitas Global, отбеляза, че репутацията не може да бъде

προτείνει
ιδέες για τη
διαχείριση της
εταιρικής φήμης

Τ

ο φόρουμ με θέμα “Μπορεί να βελτιωθεί η εταιρική
εικόνα σε περιόδους κρίσης;”, το οποίο διοργανώθηκε
από το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη
Βουλγαρία (ΕΕΣΒ), συγκέντρωσε 170 μέλη του
Συμβουλίου και ανώτερα στελέχη από άλλες εταιρείες
στις 28 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Sheraton.
«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να φροντίσουμε ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που κάθε
πρόσωπο και κάθε οργάνωση κατέχει: την εικόνα μας», δήλωσε
ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ, κ. Ιωάννης
Πολυκανδριώτης στην εναρκτήρια ομιλία του.
Εμπειρογνώμονες από πέντε μεγάλες εταιρείες δημοσίων
σχέσεων, μέλη του ΕΕΣΒ, οι All Channels Communication, Apra
Porter Novelli, Civitas Global, M3 Communications Group και
V+O Communication, πρότειναν στους συμμετέχοντες στο
φόρουμ διευθυντές ιδέες για καλές πρακτικές δημοσίων σχέσεων για αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, τις οποίες
και υποστήριξαν χρησιμοποιώντας παραδείγματα.
Ο κ. Νικολάι Μπόικοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της All
Channels | PR, δήλωσε ότι η εταιρική φήμη δεν έχει φυσική διάσταση. «Είναι ένας συνδυασμός συναισθημάτων, κάθε άτομο
έχει διαφορετική αντίληψη για ορισμένο εμπορικό σήμα». Οι
αντιλήψεις βασίζονται σε μηνύματα που ένα πρόσωπο έχει φιλτράρει για μια εταιρεία ή ένα εμπορικό σήμα. Ο κ. Μπόικοφ
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контролирана, но може да бъде управлявана. Тя представи
няколко стъпки за установяването на взаимно доверие
между дадена организация и нейните акционери: бъдете
близо до важните за вас клиенти, фокусирайте се върху корпоративното поведение, а не само върху комуникациите,
правете нещата прости и прозрачни, управлявайте ефективно промяната, поддържайте тясна връзка със служителите и добър контакт с медиите и управлявайте своята
репутация онлайн.
Максим Бехар, изпълнителен директор на M3
Communications Group, подчерта, че съвременните онлайн
комуникации са огромен стимул за PR бизнеса по целия
свят. ”Те носят промяна, невиждана до този момент в PR бизнеса, и го превръщат в уникален и наистина необходим на
всички.” Основните принципи на Максим Бехар са: 1. Бъди
честен. 2. Бъди точен във всяка дума. 3. Бъди винаги
онлайн.
Димитър Найденов, PR мениджър на
V+O
Communications, заедно с преставител на адвокатската кантора Wolf Theiss, посъветва мениджърите да мислят за кризата предварително, за да имат възможност за реакция, да
се погрижат за имиджа си и да го защитят, да казват неща,
които могат да правят или потвърдят, да мислят за нещата,
които се очакват от тях и да не позволяват на емоциите да
им влияят.
Презентациите, направени по време на форума, могат
да бъдат видени на уебсайта на ГБСБ на адрес: http://www.
hbcbg.com/?cid=15&NewsId=2389
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έδωσε στους διευθυντές τη συμβουλή να ακούνε τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάνε, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια
πλήρη και ακριβή εικόνα της φήμης τους, να εκτιμήσουν κατά
πόσον ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές είναι προς όφελός
της και (όταν δεν είναι) να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να
αλλάξουν τα πράγματα και να περιορίσουν τις ζημιές πριν φθάσουν σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο κ. Λιουμπομίρ Αλαμάνοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της
Apra Porter Novelli, παρουσίασε δύο απλές αρχές για τη διαχείριση κρίσεων: γρήγορη αντίδραση και συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες να σταματήσουν τις φήμες και τις λανθασμένες ερμηνείες.
Η κα Πανδώρα Λυκούρη, Γενικός Διευθυντής της CIVITAS
Group - Civitas Global, σημείωσε ότι η φήμη δεν μπορεί να ελεγχθεί, αλλά μπορεί να διαχειρίζεται. Παρουσίασε μερικά βήματα
για τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ ενός οργανισμού και
των μετόχων του: να είναι κοντά στους σημαντικούς πελάτες
του, να επικεντρώνεται στην εταιρική συμπεριφορά και όχι
μόνο στις επικοινωνίες, να κάνει τα πράγματα απλά και διαφανή, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αλλαγή, να διατηρεί
στενή επαφή με τους εργαζόμενους και καλή σχέση με τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και να διαχειρίζεται τη φήμη του online.
Ο κ. Μαξίμ Μπεχάρ, Διευθύνων Σύμβουλος της M3
Communications Group, τόνισε ότι οι σύγχρονες online επικοινωνίες είναι ένα τεράστιο κίνητρο για τον κλάδο των δημοσίων
σχέσεων σε όλο τον κόσμο. «Φέρουν μια πρωτοφανή αλλαγή
στον κλάδο και τον καθιστούν μοναδικό και πραγματικά απαραίτητο σε όλους». Οι βασικές αρχές του Μπεχάρ είναι: 1. Να
είστε ειλικρινείς. 2. Να είστε ακριβείς σε κάθε
λέξη. 3. Να είστε πάντα online.
Ο κ. Ντιμίταρ Νάιντενοβ, Διευθυντής
ΔημοσίωνΣχέσεωντηςV+OCommunications,
μαζί με εκπρόσωπο του δικηγορικού γραφείου Wolf Theiss, συμβούλευσε τους διευθυντές να σκεφτούν την κρίση εκ των προτέρων για να είναι σε θέση να αντιδράσουν, να
φροντίσουν την εικόνα τους και να την προστατέψουν, να λένε πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν ή να επιβεβαιώσουν, να σκεφτούν τα πράγματα που αναμένονται από
αυτούς και να μην επιτρέπουν να επηρεάζονται από αισθήματα.
Τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του φόρουμ μπορείτε να
βρείτε στο δικτυακό τόπο του ΕΕΣΒ: http://
www.hbcbg.com/?cid=15&NewsId=2389
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Στο επικεντρο

Sheraton Sofia Hotel
Balkan - υψηλή κλάση και
ταπεινότητα μπροστά στον
πελάτη

“Шератон София
Хотел Балкан” –
висока класа
и смиреност
пред клиента

“Шератон София Хотел Балкан”, част от хотелската верига
Starwood Hotels & Resorts, е един от символите на София и
синоним на висока класа. В елегантните апартаменти с
високи тавани отсядат американски президенти, крале,
принцеси и холивудски величия със своя антураж, а местни
политици и бизнесмени си уреждат срещи в лоби бара и италианския ресторант. Исторически забележителности, музеи,
театри, кафенета, галерии, паркове, офис сгради и бизнес
центрове заобикалят хотела, но ключовата му локация не е
единственият фактор за успеха.
“Този хотел, както всички знаем, има свое запазено място
в сърцата на българите – по исторически причини, заради
многобройните важни събития, които са се провеждали тук
в продължение на години, заради официалните делегации,
които са отсядали тук в миналото и защото е бил първият
международно управляван хотел. Успехът се дължи на
всички тези причини, както и, разбира се, на местоположението, което е най-доброто в София, на самата сграда, която
е много специална, както и на топлото обслужване”, обяснява генералният мениджър Герасимос Пердикарис. “Стремим се всеки ден на даваме най-доброто от себе си и да
предоставим на гостите си преживяване, което да помнят.
Мисля, че успехът се крие в комбинацията от всичко това.”
На икономическата криза хотелът реагира с агресивна
маркетингова политика и успява да увеличи пазарния си
дял. “Трябва да сме много реалистични в ценовата си политика, много смирени в отношението си към клиентите и да
слушаме внимателно какви са техните желания,” казва Пердикарис и добавя: “Предизвикателствата остават.”

Το Sheraton Sofia Hotel Balkan, μέρος της αλυσίδας
ξενοδοχείων Starwood Hotels & Resorts, είναι ένα από τα
σύμβολα της Σόφιας και αποτελεί συνώνυμο της υψηλής κλάσης
φιλοξενείας. Στα κομψά διαμερίσματα με τα ψηλά ταβάνια
διαμένουν πρόεδροι των ΗΠΑ, βασιλιάδες, πριγκίπισσες και
σταρ του Χόλιγουντ με την παρέα τους, ενώ τοπικοί πολιτικοί
και επιχειρηματίες οργανώνουν τις συναντήσεις τους στο λόμπι
μπαρ και στο ιταλικό εστιατόριο. Ιστορικά μνημεία, μουσεία,
θέατρα, καφέ, γκαλερί, πάρκα, κτήρια γραφείων και εμπορικά
κέντρα περιβάλλουν το ξενοδοχείο, αλλά η στρατηγική του
θέση δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας επιτυχίας.
«Το ξενοδοχείο αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει τη θέση
του στις καρδιές των Βούλγαρων για ιστορικούς λόγους, λόγω
των πολλών σημαντικών εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα εδώ
και χρόνια, λόγω των επίσημων αντιπροσωπειών που έχουν
διαμείνει εδώ στο παρελθόν, αλλά και επειδή ήταν το πρώτο
ξενοδοχείο διεθνούς μάνατζμεντ. Η επιτυχία οφείλεται σε όλους
αυτούς τους λόγους, καθώς και φυσικά στη θέση, η οποία είναι
η καλύτερη στη Σόφια, στο ίδιο το κτήριο, το οποίο είναι πολύ
ιδιαίτερο, και στη ζεστή εξυπηρέτηση», εξηγεί ο γενικός
διευθυντής Γεράσιμος Περδικάρης. «Προσπαθούμε καθημερινά
να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να προσφέρουμε στους
επισκέπτες μας μια αξέχαστη εμπειρία. Νομίζω ότι η επιτυχία
έγκειται στο συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων».
Στην οικονομική κρίση το ξενοδοχείο απάντησε με μια
επιθετική εμπορική πολιτική και κατόρθωσε να αυξήσει το
μερίδιο αγοράς του. «Πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστικοί στην
τιμολόγηση, πολύ ταπεινοί στη σχέση μας με τους πελάτες και
πρέπει να ακούμε προσεκτικά ποιες είναι οι επιθυμίες τους»,
είπε ο κ. Περδικάρης και πρόσθεσε: «Οι προκλήσεις
παραμένουν».
Συνέντευξη με τον κ. Γεράσιμο Περδικάρη, γενικό
διευθυντής του Sheraton Sofia Hotel Balkan:
Πώς αλλάζει η πολιτική του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια των
ετών;
Κάθε ξενοδοχείο, όπως και κάθε επιχείρηση, περνά από διάφορες
φάσεις. Τώρα βρισκόμαστε και πάλι σε άνοδο. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο κατορθώσαμε να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας
όσον αφορά τον αριθμό των επισκεπτών στο ξενοδοχείο και τις
εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ, λόγω της επιθετικής προσέγγισής μας προς τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Αποσπάσαμε
και πάλι την προσοχή των πελατών στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό. Είχαμε πολλές δραστηριότητες στον τομέα του μάρκετινγκ
και των πωλήσεων στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό και νομίζω ότι
τώρα αρχίζουμε να μαζεύουμε τους καρπούς των προσπάθειών
μας και το ξενοδοχείο απολαμβάνει τα αποτελέσματα. Φυσικά,
πολλές προκλήσεις βρίσκονται ακόμη μπροστά μας. Πρέπει να
είμαστε πολύ ρεαλιστικοί στην τιμολόγηση, πολύ ταπεινοί στη
σχέση μας με τους πελάτες και πρέπει να ακούμε προσεκτικά ποιες
είναι οι επιθυμίες τους.
Θα ήθελα να αναφέρω μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχα πρόσφατα, την ετήσια διάσκεψη των γενικών διευθυντών της Starwood,
της οποίας είναι μέρος και το Sheraton Sofia Hotel Balkan. Φέτος η
διάσκεψη πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο στο ξενοδοχείο W
στη Βαρκελώνη. Για αρκετές ημέρες είχαμε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και συνεδριάσεις στις οποίες συζητούσαμε το παρόν
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Интервю с Герасимос Пердикарис,
генерален мениджър
на “Шератон София Хотел Балкан”:
Как се променя политиката на хотела с годините?

Всеки хотел, както и всеки бизнес, минава през различни цикли. В
момента отново сме във възход. Успяхме през последната година и
половина да увеличим своя пазарен дял по отношение на броя на
посетителите в хотела и на събитията, които се провеждат тук, благодарение на това, че имахме агресивен подход към продажбите и
маркетинга. Влязохме пак в полезрението на клиентите в България
и извън страната. Проведохме много дейности в сферата на маркенига и продажбите в България и в чужбина и смятам, че сега започваме да берем плодовете на своите усилия и хотелът усеща резултатите. Разбира се, пред нас все още стоят много предизвикателства.
Трябва да сме много реалистични в ценовата си политика, много
смирени в отношението си към клиентите и да слушаме внимателно какви са техните желания.
Бих искал да спомена едно събитие, на което присъствах скоро годишната конференция на генералните мениджъри на Starwood,
от които част е и “Шератон София Хотел Балкан”. Тази година тя се
проведе през септември в хотел W в Барселона. В продължение на
няколко дена проведохме кръгли маси и срещи, на които обсъдихме въпроси, свързани с настоящето и бъдещето на нашите
хотели, и посоката, в която ще се развива компанията през следващите пет години. Обявено беше, че Starwood планира да отвори
поне 100-250 хотела в Европа през следващите пет години. Ще се
фокусираме и върху нови продукти и услуги, които ще бъдат пуснати скоро от централата на компанията. Основното послание
беше, че трябва да сме много агресивни и много отворени за нови
идеи в областта на продажбите и на маркетинга и, разбира се, че
интернет ще играе все по-важна роля за резервациите, онлайн
маркетинга, бранд репутацията, мениджмънта и т.н. Интернет става
все по-важен, защото все повече млади хора с добро финансово
положение, които свободно ползват глобалната мрежа и всякакви
технологични играчки, като смартфон например, пътуват все
повече.
Има ли промяна на фокуса от индивидуалните гости на хотела
към организирането на различни групови събития?
Нашият хотел разполага с най-добрата база за корпоративни събития сред петзвездните хотели в София и затова по условие груповите събития са във фокуса на нашето внимание. Освен това те
генерират една четвърт от нашите годишни приходи и са много
важен сегмент за нас. Освен върху групови събития, ние сме насочили вниманието си и върху подобряването на базата и услугите,
които предлагаме. Затова и от година и половина увеличаваме
непрекъснато програмите за обучение на персонала, започнахме и
естетически подобрения на целия хотел, ежедневно подобряваме
своята работа, непрекъснато подобряваме асортимента от храни и
напитки, които предлагаме на нашите гости, обновихме менютата в
новия ни италиански ресторант и в лоби бара. От 31 октомври хотелът започва да предлага и неделен брънч - нещо уникално за София,
защото е чисто семейно преживяване - една ваканция в хотела, с
възможност за наемане на апартамент и почивка с децата, с фантастична храна, шоколадови фонтани, щандове за хотдог и пържена
риба с картофи, като за децата има клоуни, а за възрастните – музика
на живо. Цената е фантастична – само 25 евро на човек. В менюто са
включени немска бира premium и отлично българско вино. Ще
бъде всяка неделя от 11.30 часа до 15.30 часа. Друго събитие, което
ще се проведе за втори път тази година, ще бъде годишното ни тържество на 15-и декември, с което благодарим на нашите партньори
и сътрудници – на хора от бизнеса, правителството и нашата индустрия. Така направихме и миналата година, присъстваха повече от
600 гости и събитието беше много успешно. И тази година планираме много хубаво тържество, като за всеки от присъстващите сме
подготвили и изненада.
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και το μέλλον των
ξενοδοχείων μας και
την κατεύθυνση προς
την οποία θα αναπτύσσεται η εταιρεία κατά
τα επόμενα πέντε χρόνια. Ανακοινώθηκε ότι
η Starwood σχεδιάζει
να ανοίξει τουλάχιστον
100 με 250 ξενοδοχεία
στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα
επικεντρωθούμε σε
νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα κυκλοφορήσουν σύντομα
από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Το
κύριο μήνυμα είναι ότι
πρέπει να είμαστε
πολύ επιθετικοί και
πολύ ανοιχτοί σε νέες
ιδέες στο χώρο των
πωλήσεων και του
μάρκετινγκ και φυσικά,
ότι το Διαδίκτυο θα διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο
στις κρατήσεις, στο online μάρκετινγκ, στην εταιρική φήμη, στο
μάνατζμεντ, κ.λπ. Το Διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία
επειδή περισσότεροι νέοι άνθρωποι σε καλή οικονομική κατάσταση, οι οποίοι χρησιμοποιούν ελεύθερα το Διαδίκτυο και κάθε
είδους τεχνολογικά παιχνίδια (όπως για παράδειγμα το smart
phone), ταξιδεύουν όλο και περισσότερο.
Παρατηρείται μετατόπιση του κέντρου βάρους από τους
μεμονωμένους επισκέπτες του ξενοδοχείου στην οργάνωση
διαφόρων ομαδικών εκδηλώσεων;
Το ξενοδοχείο μας διαθέτει τις καλύτερες εγκαταστάσεις για εταιρικές εκδηλώσεις ανάμεσα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Σόφια,
επομένως οι ομαδικές εκδηλώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της
προσοχής μας. Επιπλέον, παράγουν το ένα τέταρτο των ετήσιων
εσόδων μας και είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για εμάς.
Εκτός από τις ομαδικές εκδηλώσεις, έχουμε επικεντρωθεί και στη
βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Γι’ αυτό και ενάμιση χρόνο πλέον διαρκώς αυξάνουμε τα
προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού, ξεκινήσαμε αισθητικές βελτιώσεις σε όλο το ξενοδοχείο, βελτιώνουμε καθημερινά τη
δουλειά μας, βελτιώνουμε συνεχώς το φάσμα των τροφίμων και
των ποτών που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, αλλά και ανανεώσαμε το μενού στο νέο ιταλικό εστιατόριό μας και στο λόμπι
μπαρ.
Από την 31η Οκτωβρίου το ξενοδοχείο άρχισε να προσφέρει κυριακάτικο Brunch – κάτι μοναδικό για τη Σόφια και μία καθαρά οικογενειακή εμπειρία – ανάπαυση στο ξενοδοχείο, με τη δυνατότητα
ενοικίασης ενός διαμερίσματος και διακοπές με τα παιδιά, με
φανταστικό φαγητό, συντριβάνια σοκολάτας, περίπτερα για χοτντογκ και τηγανητό ψάρι με πατάτες, καθώς και κλόουν για τα παιδιά και ζωντανή μουσική για τους ενήλικες. Η τιμή είναι φανταστική:
μόνο 25 ευρώ το άτομο. Το μενού συμπεριλαμβάνει premium γερμανική μπύρα και εξαίρετο βουλγαρικό κρασί. Θα είναι κάθε
Κυριακή 11.30-15.30.
Μια άλλη εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη
φορά φέτος, θα είναι η ετήσια δεξίωσή μας στις 15 Δεκεμβρίου, με
την οποία ευχαριστούμε τους εταίρους και συνεργάτες μας, τους
εκπρoσώπους των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης και του τομέα
μας. Το ίδιο κάναμε και πέρυσι, οπότε και συμμετείχαν πάνω από
600 άτομα και η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Και φέτος αναμένουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση και έχουμε ετοιμάσει και μια
έκπληξη για κάθε έναν από τους παρευρισκόμενους.

Οκτώβριος - Νοέμβριος

“Клийвс”

изгражда нова жилищна
сграда с луксозни
апартаменти
в ж.к. “Изток” в София

К

лийвс”– компания, специализирана в мениджмънта
на луксозни жилища под наем в София, съобщи в
началото на септември, че изгражда нова сграда с
34 апартамента и клас “А” офис помещения в квартал “Изток” в София. Сградата е част от проекта Este
Home & SPA, осъществен от “Есте Пропъртис”. Участието на
“Клийвс” е оценено на 10 милиона евро.
Това е петият проект на компанията в София. До момента
портфолиото на “Клийвс” съдържа 57 апартамента.
Сградата, с площ 4759 кв. м апартаменти и офиси, е част
от жилищен комплекс от затворен тип с прилежащи магазини, кафенета, SPA център и обширен подземен паркинг.
Модерният жилищен комплекс бе номиниран за “Сграда на
годината” в България през 2009 г. Летище София е само на
десет минути с автомобил, а Метростанция “Интерпред” е на
200 метра, осигурявайки бърз достъп до центъра на София.
“Клийвс Есте” включва също така 540 кв. м офис помещения клас “А”, разположени на партерния етаж, с професионална поддръжка и собствен вход. Оборудвани са с климатик, централно отопление, двойни подове за по-удобно
окабеляване, както и голяма тераса по цялата дължина на
западната фасада с изглед към градините. Тези помещения са
вече готови за отдаване под наем, дългосрочен лизинг или
продажба и са подходящи за посолство, търговско представителство
и др.
“Клийвс” ЕООД (www.cleves.bg)
създава портфолио от луксозни
новопостроени жилищни сгради в
най-добрите райони на София, възлизащо на 40 милиона евро. Компанията притежава и обслужва
всички апартаменти в своето портфолио, за да предложи услуги с найвисоки стандарти.
“Ние вярваме, че “Клийвс Есте”
ще бъде един от най-добрите
жилищни проекти в София. Este
съчетава качество с много висок
стандарт за сигурност и комфорт”,
заяви Петър Дяков, генерален мениджър на “Клийвс”. По думите му офис
частта е на разположение сега, а
откриването на 34-е апартамента на
“Клийвс Есте” е предвидено за първата половина на 2011 г. “Въпреки
трудния икономически климат в
България ние продължаваме да
отчитаме сериозно търсене на апартаменти под наем от портфолиото
ни”, допълни Дяков.

μελη

Η Cleves κατασκευάζει νέο
συγκρότημα πολυτελών
διαμερισμάτων στη συνοικία
«΄Ιζτοκ» της Σόφιας
Η Cleves, εταιρεία ειδικευμένη στη διαχείριση πολυτελών
διαμερισμάτων προς ενοικίαση στη Σόφια, ανακοίνωσε στις
αρχές Σεπτεμβρίου ότι έχει ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής
νέου κτιρίου με 34 διαμερίσματα και χώρους γραφείων, κατηγορίας Α, στη συνοικία «΄Ιζτοκ» της Σόφιας. Το κτίριο αποτελεί
τμήμα του έργου Este Home & SPA, το οποίο υλοποιήθηκε από
την Este Properties. Η συμμετοχή της Cleves εκτιμάται σε 10 εκατ.
ευρώ.
Αυτό είναι το πέμπτο έργο της εταιρείας στη Σόφια. Μέχρι
τώρα, το χαρτοφυλάκιο της Cleves περιέχει 57 διαμερίσματα.
Το κτίριο, έκτασης 4.759 τ.μ. διαμερισμάτων και γραφείων,
αποτελεί μέρος ενός περιφραγμένου συγκροτήματος κατοικιών
με παρακείμενα καταστήματα, καφετέριες, κέντρο Spa και
μεγάλο υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το σύγχρονο οικιστικό
συγκρότημα ήταν υποψήφιο στο διαγωνισμό «Κτίριο της χρονιάς» στη Βουλγαρία το 2009. Απέχει μόλις δέκα λεπτά οδικώς
από το αεροδρόμιο της Σόφιας και 200 μέτρα από το σταθμό του
μετρό «Interpred», προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στο κέντρο
της πόλης.
Η Cleves Este περιλαμβάνει επίσης 540 τ.μ. χώρους γραφείων
κατηγορίας Α, που βρίσκονται στο ισόγειο, προσφέρονται με
υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης και με αυτόνομη
είσοδο. Είναι εξοπλισμένοι με κλιματισμό, κεντρική θέρμανση,
διπλά πατώματα για ευκολότερη καλωδίωση και ευρύχωρη
βεράντα κατά μήκος της δυτικής πρόσοψης με θέα στους κήπους.
Οι χώροι αυτοί είναι διαθέσιμοι προς ενοικίαση, μακροχρόνια
μίσθωση ή πώληση και είναι κατάλληλα για στέγαση πρεσβειών,
εμπορικών αντιπροσωπειών, κλπ.
Η Cleves EOOD (www.cleves.bg)
έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο
νεόκτιστων κατοικιών πολυτελείας
στις καλύτερες περιοχές της Σόφιας,
το οποίο ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία κατέχει και εξυπηρετεί όλα
τα διαμερίσματα στο χαρτοφυλάκιό
της για να παρέχει υπηρεσίες με τα
υψηλότερα πρότυπα.
«Πιστεύουμε ότι το Cleves Este θα
είναι ένα από τα καλύτερα οικιστικά
έργα στη Σόφια. Η Este συνδυάζει την
ποιότητα με τα πολύ υψηλά πρότυπα
ασφάλειας και άνεσης», είπε ο κ.
Πέταρ Ντιάκοφ, Γενικός Διευθυντής
της Cleves. Σύμφωνα με τον κ. Ντιάκοφ, τα γραφεία είναι άμεσα διαθέσιμα ενώ η τελετή εγκαινίων των 34
διαμερισμάτων του Cleves Este έχει
προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2011.
«Παρά το δύσκολο οικονομικό
περιβάλλον στη Βουλγαρία, συνεχίζουμε να καταγράφουμε σημαντική
ζήτηση διαμερισμάτων προς ενοικίαση από το χαρτοφυλάκιό μας», πρόσθεσε ο κ. Ντιάκοφ.
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All Channels Communication
придоби мажоритарна
собственост
в Symmetric
Communication

В

средата на септември беше финализирана сделката, в която All Channels Communication придоби мажоритарна собственост в Symmetric
Communication Consultancy. All Channels съобщи,
че чрез юридическото си лице „Актив комюникейшънс” ООД ще притежава 70% от консултантската компания,
а останалите 30% са собственост на Силвия Костова, която
остава на длъжността управляващ директор на Symmetric
Communication.
„Придобиването на Symmetric е логично продължение
на успешното сътрудничество между двете компании през
последната година”, коментира Александър Дурчев, главен
изпълнителен директор на All Channels Communication
Group. През 2010 г. в консорциум със специализираната в
институционални комуникации консултантска компания All
Channels спечели няколко мащабни комуникационни проекта, финансирани от Европейския съюз. До 2013 г. агенциите ще реализират дейности по информация и публичност по два проекта на
Българската търговско-промишлена
палата и Българската стопанска камара,
финансирани по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”. През
тази година All Channels и Symmetric
спечелиха и два договора за организиране на събития – за представителството на ЕК в България и за Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Част от Public Affairs
обслужването на корпоративните клиенти на All Channels
също е поверено на експертите на консултантската компания.
„Включването на Symmetric Communication в семейството на All Channels ще ни позволи да допълним портфолиото си и да диверсифицираме в още по-голяма степен
услугите, които предлагаме”, заяви още Дурчев. В момента
комуникационната група на All Channels обхваща четири
агенции, специализирани в основните комуникационни
области – PR, реклама, дигитални комуникации и събитиен
мениджмънт. В началото на тази година All Channels Group
придоби и туристическата агенция 2travel.
Тази сделка ще допринесе за още по-бързия и успешен
растеж на Symmetric Communication, като ни позволи да се
фокусираме върху дейността, в която имаме най-богат опит
– комуникациите по европейски проекти, като релокираме
рекламните дейности и организирането на събития на специалистите в All Channels Group, с които доказахме, че работим като печеливш екип, каза Силвия Костова, управител на
Symmetric Communication.
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Η All Channels
Communication απέκτησε
πλειοψηφικό μερίδιο στην
Symmetric Communication

Στα μέσα Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου της Symmetric Communication Consultancy προς
την All Channels Communication.
ΗAllChannelsανακοίνωσεότιμέσωτηςActiveCommunications
OOD (νομικού προσώπου ιδιοκτησίας της), κατέχει πλέον το 70%
της εταιρείας συμβούλων ενώ το εναπομένον 30% ανήκει στη κα.
Σίλβια Κόστοβα, η οποία και παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Symmetric Communication.
«Η απόκτηση της Symmetric είναι μια λογική συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών κατά το προηγούμενο έτος», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντούρτσεφ, Διευθύνων Σύμβουλος της All Channels Communication Group. Το 2010, σε
κοινοπραξία με την εξειδικευμένη σε θεσμικές επικοινωνίες εταιρεία συμβούλων, η All Channels κέρδισε μερικά σημαντικά επικοινωνιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέχρι το 2013, οι εταιρείες θα υλοποιήσουν δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στα πλαίσια δύο έργων του Βουλγαρικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου
Βουλγαρικών Βιομηχανιών, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
ανθρωπίνου δυναμικού». Φέτος η All
Channels και η Symmetric κέρδισαν
και δύο συμβάσεις για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων - για την αντιπροσωπεία
της ΕΕ στη Βουλγαρία και για το Υπουργείο Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού. Μέρος των δημοσίων
σχέσεων και εξυπηρέτησης των εταιρικών πελατών της All
Channels έχει επίσης ανατεθεί στους εμπειρογνώμονες της εταιρείας συμβούλων.
«Η ένταξη της Symmetric Communication στην οικογένεια της
All Channels θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό
μας και να διαφοροποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες
που προσφέρουμε», δήλωσε ο κ. Ντούρτσεφ. Επί του παρόντος, η
ομάδα επικοινωνίας της All Channels καλύπτει τέσσερις οργανισμούς που ειδικεύονται στους βασικούς τομείς των επικοινωνιών
- PR, διαφήμιση, ψηφιακές επικοινωνίες και διοργάνωση εκδηλώσεων. Στις αρχές του τρέχοντος έτους η All Channels Group απέκτησε και το ταξιδιωτικό πρακτορείο 2travel.
«Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στην ταχύτερη και ακόμα πιο
επιτυχή ανάπτυξη της Symmetric Communication, αφού θα μας
δώσει τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε στις δραστηριότητες
στις οποίες έχουμε την πιο εκτεταμένη εμπειρία – στις επικοινωνίες επί ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και να αφήσουμε τις δραστηριότητες προώθησης και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους
εμπειρογνώμονες από την All Channels Group, με τους οποίους
έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια επιτυχής ομάδα», δήλωσε η κα
Σίλβια Κόστοβα, διευθύνουσα σύμβουλος της Symmetric
Communication.
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Групата на Националната
банка на Гърция увеличи
капитала си

Ο Όμιλος ΕΤΕ προχώρησε
σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου

Групата на Националната банка на Гърция (NBG
Group), от която ОББ е част, успешно осъществи своя
план за укрепване на акционерния капитал, набирайки
сумата от 1,8 мрд. евро. В увеличаването на акционерния
капитал на NBG Group взеха участие над 208 000 акционери от 77 държави като записванията достигнаха 183%,
равняващи се на 3 315 704 345 евро, при предложени на
инвеститорите акции за 1 815 054 306 евро. Постигнатите
резултати демонстрират големия успех на плана за
укрепване на акционерния капитал и са доказателство за
солидните позиции, които групата на NBG има в Югоизточна Европа и Средиземноморието. След успешно реализираното увеличение NBG се нареди на пето място
сред европейските банки по отношение на капиталова
адекватност.

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (NBG Group),
μέρος του οποίου αποτελεί η UBB, εφάρμοσε επιτυχώς το
πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης συλλέγοντας 1,8 δισ.
ευρώ. Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου
συμμετείχαν περισσότεροι από 208.000 μέτοχοι από 77 χώρες,
ενώ οι εγγραφές διαμορφώθηκαν σε 183% ίσες με 3.315.704.345
ευρώ, υπερκαλύπτοντας το συνολικό ζητούμενο ποσό των
1.815.054.306 ευρώ.
Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δείχνουν τη μεγάλη
επιτυχία του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης και είναι
απόδειξη της ισχυρής θέσης του Ομίλου της ΕΤΕ στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Μετά από την
επιτυχή αύξηση κεφαλαίου ο Όμιλος κατέχει πλέον την πέμπτη
θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών από πλευράς
κεφαλαιακής επάρκειας.

DDB Sofia стана творческа
агенция на годината на Фестивала
на Асоциацията на рекламните
агенции

Η DDB Σόφια ανακυρήχθηκε ως η
«δημιουργική εταιρεία της χρονιάς»
στο φεστιβάλ της Ένωσης Εταιριών
Διαφήμισης

M3 Communications Group
с две награди Stevie

Η M3 Communications Group με
δύο βραβεία Stevie

DDB Sofia стана творческа агенция на годината на единадесетото издание на Фестивала на Асоциацията на рекламните
агенции в курорта “Албена”. Агенцията спечели дванадесет
награди, четири от които златни. Второто място зае Ogilvy
Group. Студио за стратегически дизайн “Ентусиазъм” застана
на трето място в класацията на творческите агенции. Наградата “Медиа агенция на годината” отиде при Mindshare. На
второ място в класацията застана DDB Sofia, като добави още
две награди към общия брой отличия. Noble Graphics Creative
Studio зае третото място.

М3 Communications Group получи две награди Stevie - “PR
агенция на годината” и “Най-иновативна компания на годината”. Компанията достига до финалите в категорията найдобра агенция за втори път след отличието през 2007 г.
“Тези награди показват, че нивото на българския PR бизнес
е съизмеримо с това на световния”, каза Максим Бехар,
управител на М3 Communications Group. “Отличието, като
част от многото награди на нашата компания за 15-е години
работа, е признание за усилията, които полагаме, за да развиваме бизнеса си, признание за целия екип”, допълни той.
Членовете на борда на Stevie Awards избраха победителите сред повече от 1 000 компании от над 25 страни.
Предварителният процес на селекция продължи повече
от два месеца, а в оценяването се включиха съдии от различни страни по света. Победителите в международните
награди Stevie се състезаваха в няколко категории, сред
които “Най-добра международна компания”, “Най-добър
нов продукт” и “Най-добра програма за социална отговорност”.

Η DDB Σόφια ανακυρήχθηκε ως η «δημιουργική εταιρεία της
χρονιάς» κατά το ενδέκατο φεστιβάλ της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης στο θέρετρο Αλμπένα. Η εταιρεία κέρδισε δώδεκα βραβεία, τέσσερα από αυτά χρυσά. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η
Ogilvy Group. Το στούντιο για στρατηγικό σχεδιασμό «Ενθουσιασμός» κατείχε την τρίτη θέση στην κατηγορία «Δημιουργικές
εταιρείες». Το βραβείο «Εταιρεία ΜΜΕ της χρονιάς» έλαβε η
Mindshare. Τη δεύτερη θέση στην κατάταξη κατέλαβε η DDB
Σόφια, παίρνοντας δύο ακόμη βραβεία. Η Noble Graphics
Creative Studio κατέκτησε την τρίτη θέση.

Η M3 Communications Group έλαβε δύο βραβεία Stevie, στις
κατηγορίες «Εταιρία PR της χρονιάς» και «Πλέον καινοτόμος εταιρεία της χρονιάς». Η εταιρεία έφτασε στον τελικό της κατηγορίας
του καλύτερου οργανισμού για δεύτερη φορά μετά τη διάκριση
του 2007. «Τα βραβεία αυτά δείχνουν ότι το επίπεδο των βουλγαρικών PR επιχειρήσεων είναι συγκρίσιμο σε διεθνές επίπεδο»,
δήλωσε ο Μαξίμ Μπεχάρ, Διευθύνων Σύμβουλος της M3
Communications Group. «Το βραβείο ως ένα από τα πολλά βραβεία της εταιρείας μας στα 15 χρόνια ύπαρξής της, είναι αναγνώριση για τις προσπάθειες που κάνουμε με στόχο την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, είναι αναγνώριση για όλη
την ομάδα», πρόσθεσε ο κ. Μπεχάρ. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Stevie Awards επέλεξαν τους νικητές ανάμεσα σε
περισσότερες από 1000 εταιρείες από περισσότερες από 25 χώρες.
Η προκαταρκτική διαδικασία επιλογής διήρκεσε περισσότερο από
δύο μήνες, ενώ στην αξιολόγηση συμμετείχαν κριτές από διάφορες χώρες του κόσμου. Οι νικητές των διεθνών βραβείων Stevie
διαγωνίστηκαν σε διάφορες κατηγορίες, όπως «Καλύτερη διεθνής
εταιρεία», «Καλύτερο νέο προϊόν» και «Καλύτερο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης».
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ΜΑΞΙ ΣΟΦΙΑ
Ελληνικό εστιατόριο
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ο
Ципура / Τσίπ

υρα - 22,50 лв

8,00 лв

πόδι - 1
Октопод / Χτα

Νεα μελη

ίδες - 16,00 лв

Скариди / Γαρ

λαμάρι - 8,00
Калмари / Κα

лв

Σόφια 1700, Συμεώνοβσκο σοσέ 110, GSM: 0887 90 90 55, 0887 78 39 07, www.maxisofia.com
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Пощенска банка
съвместно с GLOBUL
предлага на клиентите
си мобилно банкиране

“Пощенска банка” съобщи в началото на септември, че ще даде
възможност на клиентите си да извършват банкови операции
през мобилен телефон. Иновативната услуга се предлага съвместно с лицензирания оператор на платежна система “СЕП
България” АД и мобилния оператор GLOBUL и ще стартира в
тридесет и пет локации на финансовата институция. Първоначално услугата ще се предлага в клонове на банката в София,
Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. “Пощенска банка” е
сред първите финансови институции у нас, които правят услугата достъпна за потребителите посредством клоновата си
мрежа.
Новата услуга позволява на клиента да управлява средствата по банковите си сметки в“Пощенска банка”и да извършва
електронни плащания през своя мобилен телефон. Услугата е
достъпна само за клиенти на GLOBUL, които могат да получат
напълно безплатно специална SIM карта със същия номер в
магазин на оператора. След активиране на новата SIM карта с
приложението “Мобилен портфейл” (G-Портфейл) клиентите
трябва да се регистрират за услугата в удобен за тях клон на
банката. При регистрацията клиентът трябва да създаде свой
ПИН код, а “СЕП България” автоматично активира електронен
подпис, обвързан с неговата SIM карта, който служи за подписване и криптиране на всяка мобилна банкова операция. По
този начин средствата в клиентските сметки са напълно защитени, а от потребителите се изисква само и единствено да
потвърдят транзакциите, въвеждайки своя ПИН код.
С новата услуга клиентите на “Пощенска банка” ще могат да
изпълняват следните операции директно от менюто на мобилния си телефон: мобилни преводи към IBAN сметка, преводи по
мобилен номер, мобилно плащане на стоки и услуги в търговски обекти, мобилно плащане на предплатени услуги, справки
в реално време.
Новата услуга “Мобилно банкиране” предоставя на клиентите на “Пощенска банка” възможност за извършване на разплащания от всяко място в страната, където има покритие на
мобилния им телефон. Услугата им позволява да разполагат с
парите по сметките си по всяко време, независимо от работното време на банковите офиси, и да управляват до пет банкови сметки. Всяка операция се потвърждава индивидуално с
електронен подпис и ПИН. Не съществува риск за финансовите
средства на клиента дори и при загуба на телефона, тъй като
електронният подпис е 100% защитен в SIM картата на мобилния телефон, а при загуба или кражба клиентът може да се
обади на платежния оператор и да спре услугата.
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Η Postbank, σε συνεργασία
με την GLOBUL,
προσφέρει την υπηρεσία
mobile banking στους
πελάτες της
Η Postbank ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι θα
επιτρέψει στους πελάτες της να εκτελούν τραπεζικές
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Η πρωτοποριακή υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με τον αδειοδοτημένο χειριστή του συστήματος πληρωμών «SEP
Bulgaria» AD και την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
GLOBUL και θα είναι διαθέσιμη σε τριάντα πέντε σημεία
του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Σε πρώτη φάση η
νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της τράπεζας
στη Σόφια, τη Φιλιππούπολη, τη Βάρνα, το Μπουργκάς και τη Στάρα
Ζαγκόρα. Η Postbank είναι ένα από τα πρώτα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα στη χώρα μας που κάνουν την υπηρεσία διαθέσιμη στους
καταναλωτές μέσω του δικτύου καταστημάτων της.
Η νέα αυτή υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται τα κεφάλαια των τραπεζικών τους λογαριασμών και να κάνουν
τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Η
υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στους πελάτες της GLOBUL, οι
οποίοι μπορούν να λάβουν δωρεάν ειδική κάρτα SIM με τον ίδιο
αριθμό από κατάστημα της εταιρείας. Μετά από την ενεργοποίηση
της νέας κάρτας SIM με το παράρτημα «κινητό πορτοφόλι»
(G-Wallet) οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία σε
οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζας. Κατά την εγγραφή, ο
πελάτης πρέπει να δημιουργήσει δικό του κωδικό PIN και η «SEP
Bulgaria» θα ενεργοποιήσει αυτόματα μια ηλεκτρονική υπογραφή,
που συνδέεται με την κάρτα SIM, η οποία εκτός από ηλεκτρονική
υπογραφή χρησιμεύει και για την κρυπτογράφηση όλων των τραπεζικών συναλλαγών μέσω του κινητού τηλεφώνου. Έτσι, τα κεφάλαια των τραπεζικών λογαριασμών των πελατών είναι πλήρως
προστατευμένα και οι χρήστες επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές
μόνο με την πληκτρολόγηση του PIN τους.
Με τη νέα υπηρεσία οι πελάτες της Postbank θα είναι σε θέση
να εκτελούν τις ακόλουθες συναλλαγές απευθείας από το μενού
του κινητού τους τηλεφώνου: εμβάσματα προς διεθνείς αριθμούς
τραπεζικών λογαριασμών ( IBAN), εμβάσματα μέσω κινητού τηλεφώνου, πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών σε εμπορικά καταστήματα, πληρωμές προπληρωμένων υπηρεσιών καθώς επίσης και θα
λαμβάνουν πληροφορίες πραγματικού χρόνου.
Η νέα υπηρεσία «mobile banking» παρέχει στους πελάτες της
Postbank τη δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών από
οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει τηλεπικοινωνιακή κάλυψη. Η
υπηρεσία τους επιτρέπει να έχουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις ώρες εργασίας
των καταστημάτων της τράπεζας, καθώς και να διαχειρίζονται
μέχρι και πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάθε συναλλαγή
πιστοποιείται προσωπικά με ηλεκτρονική υπογραφή και PIN. Δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους οικονομικούς πόρους του
πελάτη, ακόμη και σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου, επειδή
η ηλεκτρονική υπογραφή είναι απολύτως ασφαλής στην κάρτα
SIM του κινητού τηλεφώνου και εαά το τηλέφωνο χαθεί ή κλαπεί ο
πελάτης μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή πληρωμών τη διακοπή της υπηρεσίας.
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Пиерия:
Отбивки

Πιερία:
Στάσεις

Невена Кръстева

Т

есният път се вие нагоре през кестенова гора,
рейсът проскърцва на острите завои, в пролуките между дърветата се вижда съседният склон
на Олимп. Отбиваме. Долу в ниското се мержелее
франкска крепост – замъкът Платамонас от 11-и
век, на фона на проблясващото море. Тук наблизо се е
намирал древният град Ливитра, едно от многото митични
родни места на Орфей. Зевс го унищожил, като го залял с
река от кал и камъни, обяснява нашият гид Ахилеас Димитриу, помощник-прeфект в туристическия отдел на областта
Пиерия в северна Гърция. Продължаваме нагоре и спираме
след няколко километра пред първите каменни къщи на

Палеос Пантелеймонас

Преди двайсетина години сгушеното в планината село с
каменни къщи от 14-и век е било изоставено, пътят до него
не съществувал, нямало ток. На това място в историята
обаче изненадващо се намесва изкуството. В селото пристига телевизионен екип и започва снимки на сериал за
млада двойка, която решава да изостави удобствата на
градския живот. Сериалът набира популярност, хора от снимачния екип, очаровани от мястото, си купуват къщи, започват да ги стягат, казват на приятели в Атина... Селото живва и
днес около 30 000 годишно го посещават. Повечето идват
през лятото, бягайки от жегите, за чаша узо в сенките на
вековните чинари и разходка по калдъръмените улички.
През зимата идват основно гърци - романтично настроени
двойки, много често младоженци, и скиори от близкия скицентър Катерини – за приятна вечер пред камината. Напоследък го посещават и много туристи от България, Полша,
Сърбия и Унгария. Повечето българи идват със собствените
си автомобили от близкия курорт Паралия, където са отседнали. Най-често посещават Палеос Пантелеймонас през

Νεβένα Κράστεβα

Ο

στενός δρόμος περνάει μέσα από δάσος με
καστανιές, το λεωφορείο τρίζει στις απότομες
στροφές, στα κενά μεταξύ των δένδρων
διακρίνονται οι διπλανές πλαγιές του Ολύμπου.
Απομακρυνθήκαμε από το δρόμο. Πιο κάτω
φαίνεται φράγκικο κάστρο, το Κάστρο του Πλαταμώνα του
11ου αιώνα, στο φόντο της λαμπρής θάλασσας. Εδώ κοντά
βρισκόταν η αρχαία πόλη Λίβηθρα, μια από τις πολλές μυθικές
πατρίδες του Ορφέα. Ο Δίας την κατέστρεψε, πλημμυρίζοντας
τη με ποτάμι από λάσπη και πέτρες, μας εξηγεί ο οδηγός μας κος
Αχιλλέας Δημητρίού, βοηθός νομάρχη στο τμήμα τουρισμού
του Νομού Πιερίας στη Βόρεια Ελλάδα. Συνεχίζουμε προς τα
πάνω και μετά από λίγα χιλιόμετρα σταματάμε μπροστά από
τα πρώτα πέτρινα σπίτια του

Παλαιού Παντελεήμονα

Πριν από περίπου είκοσι χρόνια το χωμένο στα ορεινά χωριό
με πέτρινα σπίτια του 14ου αιώνα εγκαταλείφθηκε, δεν διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα, δρόμος προς το χωριό δεν υπήρχε. Στο
σημείο αυτό, ωστόσο, απροσδόκητα παρεμβαίνει η τέχνη.
Στο χωριό έφτασε μια τηλεοπτική ομάδα και άρχισαν τα γυρίσματα μιας ταινίας για ένα νεαρό ζευγάρι που αποφασίζει να
εγκαταλείψει τις ανέσεις της αστικής ζωής. Η σειρά αρχίζει να
κερδίζει δημοτικότητα, άτομα από το πλήρωμα της ταινίας,
γοητευμένοι από τον τόπο, αγοράζουν σπίτια, τα φτιάχνουν,
αφηγούνται σε φίλους στην Αθήνα ... Το χωριό αναγεννιέται
και σήμερα το επισκέπτονται περίπου 30 000 άτομα το χρόνο.
Οι περισσότεροι έρχονται το καλοκαίρι, προσπαθώντας να
ξεφύγουν από τη ζέστη με ένα ποτήρι ούζο στη σκιά των αιωνόβιων πλάτανων και μια βόλτα στους λιθόστρωτους δρόμους. Το χειμώνα έρχονται κυρίως Έλληνες - ρομαντικά ζευγάρια νεόνυμφων και σκιέρ από το κοντινό χιονοδρομικό κέντρο
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ЛАЙФСТАЙЛ
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лятото, но също по Коледа и Великден.
“Навремето имаше само един телефон, ток прокараха
през 2000 г., а асфалтовият път е от края на 80-те. Животът не
беше лесен”, казва Йоргос Котулас, председател на селския
съвет и собственик на гостилница със спални помещения в
сградата на бившето селско училище. И тя, както и всички
други постройки в селото, е реставрирана и оборудвана с
всички съвременни удобства, вградени незабележимо
между потъмнелите греди. Именно това прави къщите толкова скъпи – независимо дали реставрирани или новопостроени, стените им трябва да са каменни или облицовани с
дялани камъни, а дограмата – дървена, като естествено
архитектурният стил е запазен. Скъпи са не само материалите, но и транспортът. Данъците също са високи. Сега в
селото има около 150 стаи за туристи. Финансова подкрепа,
за да започнат да предлагат гостоприемство на туристи,
местните хора получават по програмата “Лидер” на Европейския съюз, която покрива до 60% от разходите им, както
и по програми за развитие на селските райони. Развиват и
био земеделие - произвеждат био сирене и сладка от горски плодове. На туристите предлагат и други атракции –
точно над селото се намира площадка за парапланеризъм,
откъдето желаещите могат да се спуснат чак до морето. Пообичаен вариант за разходка и възможна среща с божествените обитатели на планината е наемането на колело.
Палеос Пантелеймонас съвсем не е единичен случай на
възкръснало изоставено село в областта. Традиционно
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Κατερίνης - για μια ευχάριστη βραδιά δίπλα στο τζάκι. Τελευταίως το επισκέπτονται και πολλοί τουρίστες από τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Σερβία και την Ουγγαρία. Οι περισσότεροι Βούλγαροι έρχονται με τα αυτοκίνητά τους από το κοντινό
θέρετρο Παραλία στο οποίο διαμένουν. Πιο συχνά επισκέπτονται τον Παλαιό Παντελεήμονα το καλοκαίρι, καθώς και τα
Χριστούγεννα και το Πάσχα.
«Κάποτε υπήρχε μόνο ένα τηλέφωνο, το χωριό είναι ηλεκτροφωτισμένο από το 2000 και ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος
είναι από τα τέλη του 80. Η ζωή δεν ήταν εύκολη», λέει ο κος
Γιώργος Κοτούλας, πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου και
ιδιοκτήτης του πανδοχείου που στεγάζεται στο κτήριο του
πρώην σχολείου του χωριού. Το πανδοχείο, όπως και όλα τα
άλλα κτήρια του χωριού, αναστηλώθηκε και είναι εξοπλισμένο
με όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενσωματωμένες μέσα στα σκοτεινά δοκάρια. Αυτό ακριβώς καθιστά τα σπίτια τόσο ακριβά,
είτε ανακαινισμένα είτε νεόκτιστα, οι τοίχοι τους πρέπει να είναι
πέτρινοι ή επενδεδυμένοι με πέτρες και τα παράθυρα ξύλινα,
έτσι ώστε να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική. Ακριβά είναι όχι μόνο
τα υλικά, αλλά και οι μεταφορές. Οι φόροι είναι επίσης υψηλοί.
Τώρα το χωριό προσφέρει στους τουρίστες περίπου 150
δωμάτια. Οι ντόπιοι λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για
να αρχίσουν να προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες μέσω του
προγράμματος «Ηγέτης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλύπτει το 60% των δαπανών τους, καθώς και μέσω του προγράμματος για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Αναπτύσσουν και βιολογική γεωργία, παράγουν βιολογικό τυρί και

Οκτώβριος - Νοέμβριος
предприемчиви и силно чувствителни към желанията на
туристите, много местни хора се ориентират към по“автентични” услуги като алтернатива на широко популярните курорти. Така е и в

Елатохори

Старото село с каменни къщи и църквата “Св. Николай” от
18-и век се намира в склоновете на съседната планина
Пиерия. То е изгорено през 1944 г. и наблизо изниква ново
село със същото име. В края на 20-и век то силно се разраства, като основният двигател за разцвета му е ски-центърът в непосредствена близост. Покрай ски-центъра се появяват къщи за гости и таверни в традиционния за района
стил. Днес около 100 000 души посещават Елатохори през
зимата, като една четвърт от тях са скиори, а останалите са
техни приятели и роднини, които ги придружават. В района
има около хиляда легла за туристи.
Една от бутиковите къщи за гости е на Дора Гиура, която
ни посреща с домашна баница и козунак със захаросани
плодове. Всяка от стаите в къщата на Дора е различна романтична и приказна, посветена на някоя от нимфите,
които, между другото, живеят именно в планината Пиерия.
Дора е подбирала внимателно всеки детайл от обзавеждането – от цветята в баните до колекцията от стари грамофонни плочи на бара. Сама се грижи и за менюто на гостите
и лично готви всичко – включително и сладкишите за
закуска, като използва предимно местни продукти. Решила
да напусне Солун и да започне свой бизнес преди десетина
година, когато заработва и ски центърът.
Самият ски-център е с писти с обща дължина от 12-13 км,
като най-високата тръгва от 1 410 м надморска височина.
Пистите са с различно ниво на трудност, един от склоновете
е отделен за сноубордисти и за шейни. Въпреки че ски сезонът тук е сравнително кратък – от декември до февруари–
март – плановете са центърът да се разрасне. Той работи от
2001 г., като основната фигура зад проекта е местният предприемач и ентусиаст Стефанос Хаитас. Хаитас казва, че
често посещава Банско и Сандански, “за да е в крак с конкуренцията” и признава, че останал силно впечатлен от Боровец, когато го посетил през 80-те години и впоследствие
копирал част от видяното. Освен ски писти, планината
предлага и черни пътища за почитателите на офроуд и
маунтинбайк екскурзиите.
Встрани от шосето за Елатохори се намира и

Lifestyle

γλυκά μούρων.
Στους τουρίστες προσφέρονται και άλλες πηγές ψυχαγωγίας - ακριβώς πάνω από το χωριό υπάρχει μια πλατφόρμα
αλεξίπτωτου πλαγιάς, απ΄ όπου οι πρόθυμοι μπορούν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Η ενοικίαση ποδηλάτου όμως αποτελεί μια πιο τυπική εναλλακτική λύση για βόλτα και για πιθανή
συνάντηση με τους θεϊκούς κατοίκους του βουνού.
Ο Παλαιός Παντελεήμονας δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση εγκαταλειμμένου χωριού της περιοχής που έχει αναστηθεί. Πολλοί ντόπιοι, που έχουν παραδοσιακά επιχειρηματική όσφρηση και είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στις επιθυμίες
των τουριστών, κάνουν στροφή προς πιο «αυθεντικές» υπηρεσίες ως εναλλακτική λύση στα ευρέως δημοφιλή θέρετρα.
Έτσι είναι και στο

Ελατοχώρι

Το παλιό χωριό με τα πέτρινα σπίτια και την εκκλησία του
Αγίου Νικολάου του 18ου αιώνα βρίσκεται στις πλαγιές του
βουνού των Πιερίων. Κάηκε το 1944 και δίπλα του ένα νέο
χωριό γεννιέται με το ίδιο όνομα. Στα τέλη του 20ου αιώνα το
χωριό αναπτύσσεται σημαντικά, ενώ βασικός κινητήρας της
ανάπτυξης αυτής είναι το κοντινό χιονοδρομικό κέντρο. Γύρω
από το χιονοδρομικό κέντρο εμφανίζονται ξενώνες και ταβέρνες στο παραδοσιακό στιλ της περιοχής. Σήμερα, περίπου
100.000 άτομα επισκέπτονται το Ελατοχώρι το χειμώνα, το
ένα τέταρτο είναι σκιέρ και τα υπόλοιπα είναι φίλοι ή συγγενείς τους που τους συνοδεύουν. Η περιοχή διαθέτει περίπου
χίλια κρεβάτια για τουρίστες.
Ένας από τους ξενώνες boutique είναι της Ντόρας Γιούρας
που μας υποδέχτηκε με σπιτική πίτα και τσουρέκι με φρούτα.
Κάθε δωμάτιο στο σπίτι της Ντόρας είναι διαφορετικό, ρομαντικό και παραμυθένιο, αφιερωμένο σε κάποια από τις νύμφες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, ζουν στο βουνό των Πιερίων. Η
Ντόρα έχει επιλέξει προσεκτικά κάθε κομμάτι της επίπλωσης,
από τα λουλούδια στο μπάνιο ως τη συλλογή παλαιών πλακών
γραμμοφώνου στο μπαρ. Η ίδια έχει την ευθύνη για το μενού
και μαγειρεύει όλα τα φαγητά μόνη της, μαζί με τα γλυκά για
το πρωινό, χρησιμοποιώντας κυρίως τοπικά προϊόντα. Αποφάσισε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να ξεκινήσει δική
της επιχείρηση πριν από δέκα χρόνια, όταν ξεκίνησε και η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου.
Το χιονοδρομικό κέντρο έχει πίστες συνολικού μήκους
12-13 χλμ., ενώ η υψηλότερη πίστα του φτάνει σε υψόμετρο
1410 μέτρων. Οι πίστες έχουν διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας,
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Индианското селище Цомакуа

Тук, освен да пиете кафе на грубите дървени маси, докато
децата ви си играят на индианци в шарените шатри, катерят
се по въжета и дървени платформи или гледат сокола в клетката, можете и да се разходите в буковата гора с пони или
дори да пренощувате на спални чували в някоя от шатрите.
Индианското селище също е плод на индивидуална
предприемчивост и голям ентусиазъм. А те се разгръщат на
много благодатна почва – Пиерия неслучайно е една от найпосещаваните от туристи гръцки области. Безкрайни плажове, алпийски масиви, средновековни манастири и
антични градове, застинали в миналото каменни селца,
оживени градски улици и курорти с шумни заведения областта предлага от всичко по много. Чистата природа - за
която свидетелстват и множеството мидени ферми по брега
– и активният културен диалог, който превръща застинали
антични развалини в действаща театрална и концертна
сцена, са съставките на пълноценния живот тук. Под благосклонния поглед на боговете.
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μία απ’αυτές είναι μόνο για σνόουμπορντερ και έλκηθρα. Αν και
η σκι σεζόν εδώ είναι σχετικά μικρή, από το Δεκέμβριο έως το
Φεβρουάριο-Μάρτιο, τα σχέδια προβλέπουν την επέκταση του
κέντρου. Λειτουργεί από το 2001 και πίσω από το σχέδιο κρύβεται ο τοπικός επιχειρηματίας και ενθουσιώδης κος Στέφανος
Χαϊτάς. Ο κος Χαϊτάς μας εξήγησε ότι συχνά επισκέπτεται το
Μπάνσκο και το Σαντάνσκι «για να συμβαδίζει με τον ανταγωνισμό» και παραδέχθηκε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από το
Μπόροβετς, όταν το επισκέφτηκε τη δεκαετία του ‘80 και στη
συνέχεια αντέγραψε μερικά από αυτά που είδε. Εκτός από τις
πίστες, το βουνό προσφέρει και χωματόδρομους στους οπαδούς του off-road και της ορεινής ποδηλασίας.

Πλάι στο δρόμο προς το
Ελατοχώρι βρίσκεται το
Ινδικό χωριό Τζομάκουα.

Εδώ θα πιείτε τον καφέ σας πάνω σε ακατέργαστα ξύλινα τραπέζια, ενώ τα παιδιά σας παίζουν Ινδιάνους στις πολύχρωμες
σκηνές, ανεβαίνουν στα σχοινιά και στις ξύλινες εξέδρες, ή
παρακολουθούν το γεράκι στο κλουβί. Μπορείτε ακόμα να
κάνετε μια βόλτα με πόνι στο δάσος οξιάς ή ακόμη να διανυκτερεύσετε σε υπνόσακο σε μία από τις σκηνές.
Το Ινδικό χωριό είναι επίσης αποτέλεσμα ατομικής επιχειρηματικότητας και ενθουσιασμού, οι οποίοι αναπτύσσονται
σε πολύ γόνιμο έδαφος – η Πιερία καθόλου τυχαία είναι μια
από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.
Ατέλειωτες παραλίες, ορεινές συστοιχίες, μεσαιωνικά μοναστήρια και αρχαίες πόλεις, πέτρινα χωριά, πολυσύχναστοι
δρόμοι και θέρετρα με θορυβώδη μπαρ, η περιοχή προσφέρει
πολλά από όλα. Η αγνή φύση, όπως αποδεικνύεται από τα
πολλά αγροκτήματα μυδιών κατά μήκος της ακτής, και ο
δυναμικός πολιτιστικός διάλογος που μετατρέπει τα αρχαία
ερείπια σε λειτουργική θεατρική σκηνή και σκηνή συναυλίας,
είναι τα συστατικά μιας πλέριας ζωής εδώ. Κάτω από το ευμενές βλέμμα των θεών.

Οκτώβριος - Νοέμβριος

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ

Предстоящи събития

Επερχόμενες εκδηλώσεις

3 декември 2010 г.
Място: София, България
Конференция на тема „Зашеметяващо бъдеще за слънчевата енергетика в Югоизточна Европа”
Организатор: EastEuro Link
www.easteurolink.co.uk/see-solar

3 Δεκεμβρίου 2010
Τοποθεσία: Σόφια, Βουλγαρία
Διάσκεψη με θέμα «Το εντυπωσιακό μέλλον της ηλιακής
ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»
Διοργανωτής: EastEuro Link
www.easteurolink.co.uk/see-solar

5 декември 2010 г.
Място: София
16-ти Годишен благотворителен базар
Организатор: Международен женски клуб
Интер Експо Център
www.iwc-sofia.com

5 Δεκεμβρίου 2010
Τοποθεσία: Σόφια, Βουλγαρία
16o Ετήσιο Φιλανθρωπικό Bazaar
Διοργανωτής: Διεθνής Σύλλογος Γυναικών
Inter Expo Center
www.iwc-sofia.com

9 декември 2010 г.
Място: Атина, Гърция
Конференция на тема „Поддържането на еврото и
икономическото възстановяване на Гърция”
Организатор: The Economist
eu.economistconferences.com/event/keeping-euro-alive

9 Δεκεμβρίου 2010
Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Συνέδριο με θέμα «Η ενίσχυση του ευρώ και η οικονομική
ανασυγκρότηση της Ελλάδας»
Διοργανωτής: The Economist
eu.economistconferences.com/event/keeping-euro-alive

12 декември - 15 декември 2010 г.
Място: Атина, Гърция
17-та международна конференция за електроника,
мрежи и системи, ICECS 2010
Организатор: IEEE
www.icecs2010.org

12 - 15 Δεκεμβρίου 2010
Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
17ο διεθνές συνέδριο ηλεκτρονικών, δικτύων και συστημάτων, ICECS 2010
Διοργανωτής: IEEE
www.icecs2010.org

16-19 декември 2010 г.
Място: София, България
Коледен базар
Организатор: Национален дворец на културата НДК
www.ndk.bg

16 - 19 Δεκεμβρίου 2010
Τοποθεσία: Σόφια, Βουλγαρία
Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Διοργανωτής: Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού NDK
www.ndk.bg

21 – 24 януари 2011 г.
Място: Атина, Гърция
Изложение на недвижими имоти Property 2011
Организатор: HELEXPO
expopromoter.com/Redirect/lang/en/event_id/106208

21 - 24 Ιανουαρίου 2011
Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Έκθεση Ακινήτων Property 2011
Διοργανωτής: HELEXPO
expopromoter.com/Redirect/lang/en/event_id/106208

21 – 24 януари 2011 г.
Място: Солун, Гърция
Международно мебелно изложение FURNIDEC
Организатор: HELEXPO
expopromoter.com/Redirect/lang/en/event_id/106207

21 - 24 Ιανουαρίου 2011
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διεθνής Έκθεση Επίπλου FURNIDEC
Διοργανωτής: HELEXPO
expopromoter.com/Redirect/lang/en/event_id/106207

27-28 януари 2011 г.
Място: Варшава, Полша
Конференция на тема „Инвестиции в ЦИЕ и публичночастни партньорства: Развиване на устойчиви взаимоотношения”
Организатор: EastEuro Link
www.easteurolink.co.uk/CEE-Investment-and-PPP/

27 - 28 Ιανουαρίου 2011
Τοποθεσία: Βαρσοβία, Πολωνία
Συνέδριο με θέμα «Επενδύσεις στην ΚΑΕ και συμπράξεις
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: Ανάπτυξη βιώσιμων
σχέσεων»
Διοργανωτής: EastEuro Link
www.easteurolink.co.uk/CEE-Investment-and-PPP/

27-28 януари 2011 г.
Място: Прага, Чехия
Конференция на тема „Енергетиката в ЦИЕ - Възможности за развитие и инвестиции”
Организатор: Platts
www.platts.com/ConferenceDetail/2011/pc143/index

27 - 28 Ιανουαρίου 2011
Τοποθεσία: Πράγα, Τσεχία
Συνέδριο με θέμα «Ενέργεια στην ΚΑΕ: ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων»
Διοργανωτής: Platts
www.platts.com/ConferenceDetail/2011/pc143/index
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Нови членове
на ГБСБ

Νέα μέλη
του ΕΕΣΒ

A.S.S BULGARIA LTD e специлизирана в областта на
управление на недвижима собственост и поддръжка
след продажбата на офиси, търговски и индустриални сгради. Дейността е фокусирана главно върху
превантивна поддръжка на инсталации в сградите,
включително UPS системи, генератори, електрически
системи за среден и нисък волтаж, HVAC системи, паркинг-инсталации и др. Фирмата предоставя и всякакъв вид системи за
сигурност, включително пожарогасителни системи, пожаро-известителни системи, CCTV и аларми. Компанията предлага професионални,
високо технологични и нестандратни решения, които удовлетворяват
всички изисквания на клиента. A.S.S BULGARIA LTD има изградена
мрежа в цяла България.

Η A.S.S BULGARIA LTD εξειδικεύεται στον τομέα διαχείρισης ακινήτων και συντήρησης γραφείων, εμπορικών και
βιομηχανικών κτηρίων μετά την πώληση. Η δραστηριότητά της εστιάζεται κυρίως στην προληπτική συντήρηση
των κτηριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων UPS, γεννητριών, ηλεκτρικών συστημάτων
μέσης και χαμηλής τάσης, συστημάτων HVAC, χώρων στάθμευσης, κ.λπ. Η εταιρεία παρέχει ένα πλήρες φάσμα συστημάτων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστικών συστημάτων, συστημάτων
πυρανίχνευσης, συστημάτων CCTV και συναγερμού. Επίσης, παρέχει επαγγελματικές και πρωτότυπες λύσεις υψηλής τεχνολογίας που ικανοποιούν
όλες τις απαιτήσεις των πελατών. Η A.S.S BULGARIA LTD διαθέτει ανεπτυγμένο δίκτυο σε όλη τη Βουλγαρία.

Вече повече от 41 години DANOS предлага широка гама от
професионални услуги във всички аспекти на недвижимата
собственост. Danos, в съдружие с BNP PARIBAS Real Estate,
има офиси в Атина, Солун, Никозия, Лимасол, Тирана, София
и Белград. Като международни консултанти по недвижимостите, Danos, заедно с BNP PARIBAS Real Estate, предлагат професионални услуги като: оценка на недвижим имот, технико-икономическа оценка и предпроектно проучване, управление
на портфолио, одит и оценка на собственост, финансиране
на недвижимости и др. ДАНОС предлага професионален отговор с
доверие, навременност, гъвкавост и стремеж към удовлетворяване
нуждите на клиента.

Περισσότερα από 41 χρόνια η Δανός προσφέρει ένα ευρύ
φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών στον τομέα των ακινήτων.
Η Δανός, σε συνεργασία με τη BNP PARIBAS Real Estate, έχει
γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία, Λεμεσό, Τίρανα,
Σόφια και Βελιγράδι. Ως διεθνείς σύμβουλοι ακίνητης περιουσίας, η Δανός, μαζί με την BNP PARIBAS Real Estate, προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες όπως εκτιμήσεις ακινήτων,
τεχνική και οικονομική αξιολόγηση, μελέτη σκοπιμότητας,
διαχείριση χαρτοφυλακίου, έλεγχος και εκτιμήσεις ακινήτων,
χρηματοδότηση ακινήτων και άλλα. Η Δανός στοχεύει σταθερά στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών με εμπιστοσύνη, σύγχρονη προσέγγιση
και ευελιξία.

Kreston BulMar е част от известната фирма Kreston
International, една от водещите и авторитетни счетоводни и консулатнтски компании в света, с повече от 750
офиса в над 100 страни, с персонал от 25 000 професионалисти. За 15 години Kreston BulMar се е утвърдила като водеща счетоводна и консултантска фирма на българския пазар, символ на професионализъм, ангажираност, постоянен растеж и усъвършенстване,
което осигурява максимална сигурност и полза за клиента. Фирмата
предлага следните услуги: финансов одит, счетоводство, управление
на работната заплата, данъчни консултации и др.

Η Kreston BulMar αποτελεί μέρος της γνωστής εταιρείας
Kreston International, μιας από τις κορυφαίες και αξιόπιστες
λογιστικές και συμβουλευτικές εταιρείες στον κόσμο, με
περισσότερα από 750 γραφεία σε περισσότερες από 100
χώρες, η οποία απασχολεί 25.000 επαγγελματίες. Για 15 χρόνια η Kreston
BulMar αναγνωρίζεται ως ηγετική λογιστική και συμβουλευτική εταιρεία στην
αγορά της Βουλγαρίας, ως σύμβολο επαγγελματισμού, δέσμευσης, συνεχούς
ανάπτυξης και βελτίωσης, εξασφαλίζοντας έτσι μέγιστη ασφάλεια και όφελος
για τον πελάτη. Η εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: οικονομικό
έλεγχο, λογιστική, διαχείριση μισθοδοσίας, φορολογικές συμβουλές και άλλα.

METAL VIM разполага с предприятие на площ от 3 500 кв. м. в
индустиралната зона на Комотини, което произвежда метални
конструкции. Фирмата притежава и специални машини за
извършване на изкопни работи, както и за работа с пренапрегнат бетон (reinforced concrete). Metal-Vim EOOD е построила
многобройни обекти в Тракия с метало-бетонна конструкция. Фирмата
предоставя както услуги по строежа, така и по изграждане на инсталации, водопроводна и електрическа инфраструктура. МЕТАЛ ВИМ
предлага финансово изгодни, качествени и функционални решения за
изграждане на съоръжения или за модернизация на вече построени
сгради.

Η METAL VIM έχει εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών έκτασης
3500 τ.μ. στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής. Η εταιρεία διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για ανασκαφές και εργαλεία κοπής οπλισμένου σκυροδέματος (reinforced concrete). Η Metal-Vim EOOD έχει
κατασκευάσει πολλά έργα στη Θράκη με σύμμεικτη κατασκευή
(συνδυασμός μεταλλικού σκελετού και στοιχείων σκυροδέματος). Εκτός
από τις υπηρεσίες κατασκευής η εταιρία παρέχει και υπηρεσίες τοποθέτησης εγκαταστάσεων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υποδομών. Η METAL
VIM προσφέρει οικονομικές, ποιοτικές και λειτουργικές λύσεις για την
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό ήδη κατασκευασμένων κτηρίων.

SPA Hotel PERSENK ви казва добре дошли в сърцето на
Родопите, в красивия град Девин. За вашата ваканция или за
бизнес-събития хотелът предлага уютна и стилна атмосфера,
изключителен комфорт и възможност да се насладите на
разнообразна кухня с местни ястия и ароматни вина. Хотелът
разполага със 70 двойни стаи категория deluxe, една семейна
стая, 4 стандартни стаи и 3 стаи ВИП. Всички те имат чудесен
изглед към града, към полите на планината и към вътрешната
градина на хотела. Стаите са елегантно обзаведени и предлагат уют, комфорт и простор за гостите. Хотелът е носител на 5 престижни награди, сред които „Сграда на годината 2009 г.” и „Най-добър
5-звезден хотел на 2009 г.”

Το Spa Hotel PERSENK σας καλωσορίζει στην καρδιά της οροσειράς της Ροδόπης στην όμορφη πόλη Ντέβιν. Για τις διακοπές
σας ή για επαγγελματικές εκδηλώσεις, το ξενοδοχείο προσφέρει
άνετη και ζεστή ατμόσφαιρα, εξαιρετικές ανέσεις και την ευκαιρία
να απολαύσετε την κουζίνα του με τις τοπικές σπεσιαλιτέ και τα
αρωματικά κρασιά. Το ξενοδοχείο διαθέτει 70 δίκλινα δωμάτια
κατηγορίας deluxe, ένα οικογενειακό δωμάτιο, 4 standard δωμάτια και 3 VIP δωμάτια. Όλα έχουν υπέροχη θέα στην πόλη, στους
πρόποδες του βουνού και στον εσωτερικό κήπο. Τα δωμάτια είναι
κομψά επιπλωμένα, άνετα και ευρύχωρα. Το ξενοδοχείο έχει κερδίσει πέντε
επώνυμα βραβεία, μεταξύ των οποίων «Κτήριο της Χρονιάς 2009» και
«Καλύτερο ξενοδοχείο 5 αστέρων του 2009».
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