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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

- Οικονοµική µεγέθυνση – Προβλέψεις για 2011 – 2013
Σύµφωνα µε τα είσηµα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου, η ανάτυξη της οικονοµίας της χώρας το 2010 ανήλθε στο 0,2% του
ΑΕΠ έναντι ροβλέψεων της κυβέρνησης για ανάτυξη της τάξης του 0,7%.
Σηµαντική ώθηση δόθηκε στην ανάτυξη, το τελευταίο τρίµηνο του 2010, όταν η
οικονοµία ενισχύθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση, χάρη, κυρίως, στην αύξηση των
εξαγωγών. Σε αόλυτα νούµερα, το βουλγαρικό ΑΕΠ ανήλθε το 2010 σε BGN
70,47 δισ. (ερίου € 36 δισ.). Σε ό,τι αφορά την ακαθάριστη ροστιθέµενη αξία
της οικονοµίας, η τελευταία το δ’ τρίµηνο του 2010 ανήλθε στα BGN 17 δισ. και η
σύνθεσή της είχε ως εξής: α) Βιοµηχανία 33,4% (αύξηση µεριδίου κατά 5,5%), β)
Γεωργία 3,3% (αύξηση µεριδίου κατά 0,5%), γ) Υηρεσίες 63,3% (µείωση µεριδίου
κατά 6%).
Ρυθµός ανόδου του βουλγαρικού ΑΕΠ ανά τρίµηνο την ?ερίοδο 2000-2010

Σε ό,τι αφορά τις µελλοντικές ανατυξιακές ροοτικές, η Ευρωαϊκή
Τράεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάτυξη (EBRD) ροβλέει ότι η
βουλγαρική οικονοµία θα εανέλθει σε ρυθµούς ανάτυξης το 2011 (κατά 2,6%)
ύστερα αό δύο συνεχείς χρονιές ύφεσης. Υενθυµίζεται ότι οι ροβλέψεις της
βουλγαρικής κυβέρνησης είναι ιο αισιόδοξες, καθώς ροβλέουν ανάτυξη
3,6% για το 2011. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό αναλυτή της EBRD, κ. Erik
Berglof, µεγάλη ρόκληση για τη Βουλγαρία αοτελεί η καταολέµηση της
διαφθοράς. Ταυτόχρονα, ρέει να υλοοιηθούν δοµικές µεταρρυθµίσεις και να
ραγµατοοιηθούν εενδύσεις στους τοµείς των ΑΠΕ και των υοδοµών.
Σύµφωνα µε τον κ. Berglof, οικονοµίες υό µετάβαση, όως η βουλγαρική,
καλούνται να εριορίσουν τα εµόδια στην ανάτυξη των εξαγωγών και να
βελτιώσουν το ειχειρηµατικό εριβάλλον.
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Παράλληλα, το βουλγαρικό Υουργείο Οικονοµικών ροχώρησε σε
αναθεώρηση ρος τα κάτω των οσοστών οικονοµικής ανάτυξης για τη διετία
2012 – 2013 µετά τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις (αναταραχή στον αραβικό
κόσµο και καταστροφικός σεισµός – τσουνάµι στην Ιαωνία). Με τα νέα
δεδοµένα, το Υουργείο Οικονοµικών αναµένει ανάτυξη κατά 4,1% το 2012,
(έναντι αρχικής ροβλέψεως 4,7%) και κατά 4% το 2013 (έναντι αρχικής
ροβλέψεως) 4,9%.
◊◊◊◊◊
- Ε?ιδείνωση ε?ιχειρηµατικού κλίµατος τον Μάρτιο 2011
Ειδείνωση κατά 4,1% σε µηνιαία βάση σηµείωσε ο δείκτης
ειχειρηµατικού κλίµατος στη Βουλγαρία το Μάρτιο του 2011, σύµφωνα µε τα
τελευταία στοιχεία ου δηµοσιοοίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
∆υσµενέστερες εµφανίζονται οι ροοτικές για τις εταιρείες ου
δραστηριοοιούνται στους τοµείς της βιοµηχανίας (-3,9%), των κατασκευών (1,7%) και των υηρεσιών (-14,9%). Στον κλάδο της βιοµηχανίας αυτό το οοίο
ανησυχεί τους ερωτηθέντες είναι το ευµετάβλητο οικονοµικό εριβάλλον, η
ανεαρκής εγχώρια ζήτηση και το ενδεχόµενο εραιτέρω αολύσεων. Τα στελέχη
του κλάδου των υηρεσιών ροβληµατίζονται και αυτά αό το ευµετάβλητο
οικονοµικό εριβάλλον και την ανεαρκή ζήτηση, αλλά και αό τον αυξηµένο
ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών. Αντίθετα, ιο αισιόδοξες είναι οι εκτιµήσεις
των ασχολούµενων µε το λιανικό εµόριο (+4,1%), καθώς εκτιµούν ότι οι
ροοτικές των εταιρειών του κλάδου θα βελτιωθούν το εόµενο διάστηµα.
◊◊◊◊◊
- Αύξηση του κόστους εργασίας το δ’ τρίµηνο 2010
Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, το
συνολικό κόστος για κάθε ώρα εργασίας στη Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 8% το
τελευταίο τρίµηνο του 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009. Κατά
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, η αύξηση του κόστους εργασίας
διαµορφώθηκε ως εξής: α) Βιοµηχανία 7,9%, β) Υηρεσίες 8%, γ) Κατασκευές
3,3%. Σε ό,τι αφορά τις ειµέρους εαγγελµατικές δραστηριότητες, η µεγαλύτερη
αύξηση καταγράφηκε στις κατηγορίες της ειστηµονικής έρευνας (26%) και των
τηλεικοινωνιών και τεχνολογιών ΙΤ (24,8%). Πτώση κατεγράφη στις κατηγορίες
του ολιτισµού και αθλητισµού (-9%) και των διοικητικών – υοστηρικτικών
υηρεσιών (-7,5%).
◊◊◊◊◊
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- Έκθεση της Παγκόσµιας Τρά?εζας για τον αντίκτυ?ο της οικονοµικής
κρίσης
Σύµφωνα µε ρόσφατη έκθεση της Παγκόσµιας Τράεζας για τον
αντίκτυο της οικονοµικής κρίσης σε 30 χώρες της Ανατολικής Ευρώης και της
Κεντρικής Ασίας, ου βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία του 2009, η Βουλγαρία
συγκαταλέγεται µεταξύ των κρατών της Ανατολικής Ευρώης, όου τα
νοικοκυριά υέστησαν το βαρύτερο λήγµα, λόγω των ερικοών δαανών για
υγειονοµική ερίθαλψη και εκαίδευση. Στην λειοψηφία των χωρών ου
καλύτει η Έκθεση, οι δαάνες για την εκαίδευση αρέµειναν σταθερές κατά τη
διάρκεια της κρίσης, ωστόσο στην ερίτωση της Βουλγαρίας µειώθηκαν σε
οσοστό µεγαλύτερο αό αυτό της συρρίκνωσης του ΑΕΠ. Σε ακόµα µεγαλύτερο
οσοστό µειώθηκαν οι δαάνες για την ιατροφαρµακευτική ερίθαλψη. Τέλος,
σύµφωνα µε την έκθεση της Παγκόσµιας Τράεζας, αν και το οσοστό της
ανεργίας δεν φαίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό στη Βουλγαρία, η φτώχεια
εντείνεται, καθώς ο αριθµός των εργαζοµένων ου υέστησαν µείωση των
αοδοχών τους ήταν κατά 6 φορές µεγαλύτερος αό αυτόν των ανέργων.
◊◊◊◊◊
- Αύξηση της κατανάλωσης στη Βουλγαρία το δ’ τρίµηνο 2010
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου
Βουλγαρίας, η κατανάλωση στη χώρα στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 αυξήθηκε
κατά 7,19% σε ετήσια βάση ροσεγγίζοντας τα BGN 15,6 δις. Το ίδιο διάστηµα
το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Ο δε ληθωρισµός διαµορφώθηκε
σε 3,9%, 4,6% και 4,5% τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο
αντίστοιχα. Σηµειωτέον η κατανάλωση δεν είχε σηµειώσει αύξηση κατά τα έξι
ροηγούµενα τρίµηνα. Η τελευταία καλύτερη είδοση είχε καταγραφεί στο
δ΄τρίµηνο του 2008 µε BGN 16,7 δις, ενώ στο δ΄ τρίµηνο του 2007 η κατανάλωση
είχε κυµανθεί στα ίδια είεδα µε αυτά του τελευταίου τρίµηνου 2010 (BGN 15,6
δις).
◊◊◊◊◊
- Αύξηση των εξαγωγών ?ρος τρίτες χώρες τον Ιανουάριο 2011
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου, η ορεία των εξαγωγών, ου αό τα τέλη του 2010 αοτελούν την
κινητήριο δύναµη του βουλγαρικού ΑΕΠ, αραµένει θετική. Συγκεκριµένα, οι
εξαγωγές ρος τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες, αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2011 κατά
72,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010. Οι εισαγωγές αρουσίασαν
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και αυτές αύξηση, αλλά ιο εριορισµένη (35,9%), µε αοτέλεσµα το εµορικό
ισοζύγιο να αρουσιάζεται ισοσκελισµένο για τον ως άνω µήνα.
Ονοµαστική αύξηση των εξαγωγών της Βουλγαρίας ?ρος τρίτες χώρες την
?ερίοδο 2009 – 2011 (%)

◊◊◊◊◊
- Ανεργία Φεβρουαρίου 2011 – Τελικά µεγέθη για το 2010
Αµετάβλητη σε σχέση µε τον Ιανουάριο αρέµεινε το Φεβρουάριο του
2011 η ανεργία (9,78%), σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, ου δηµοσιοοίησε η
βουλγαρική Υηρεσία Αασχόλησης. Το µεγαλύτερο οσοστό νέων ανέργων
καταγράφηκε στις υηρεσίες (43,6%), µε το βιοµηχανικό κλάδο να έεται
(24,1%). Σε δέκα εριοχές της χώρας το οσοστό ανεργίας αραµένει χαµηλότερο
αό τον εθνικό µέσο όρο. Μεταξύ αυτών εριλαµβάνονται η όλη της Σόφιας
(3,9%), το Gabrovo (6,6%), η Stara Zagora (7,7%), η Βάρνα (8,1%), το Μουργκάς
(8,2%) και η Φιλιούολη (8,5%). Αντίθετα, σε 18 εριοχές το οσοστό ανεργίας
υερβαίνει τον εθνικό ανεργίας. Οι εριοχές µε τα µεγαλύτερα οσοστά
ανεργίας είναι οι εξής: Smolyan (17,7%), Targovishte (16,6%), Montana (15,3%),
Shoumen (14,8%), Razgrad (14,4%), Silistra (14%), Vratsa (13,8%) και Vidin
(13.,6%).
Παράλληλα, το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε τα τελικά
στοιχεία για την ανεργία το 2010 (Labor Force Survey 2010), η οοία τελικά
διαµορφώθηκε στο 10,2%, αυξηµένη κατά 3,4% σε σχέση µε το 2009. Το οσοστό
αυτό αύξησης ήταν µεγαλύτερο στους άντρες (3,9%) αό ό,τι στις γυναίκες
(2,9%).
◊◊◊◊◊
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- Μείωση εισοδηµάτων κατά 8,2% το 2010
Σύµφωνα µε στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, το
εισόδηµα των Βούλγαρων ολιτών συρρικνώθηκε κατά 8,2% το 2010. Η αρνητική
αυτή τάση οφείλεται αφενός µεν στους χαµηλότερους µισθούς, αφετέρου δε στην
αύξηση του ληθωρισµού. Το µέσο µηνιαίο εισόδηµα στο τελευταίο τρίµηνο του
2010 αντιστοιχούσε σε BGN 308, έναντι BGN 320 την αντίστοιχη ερίοδο 2009,
κατέγραψε δηλαδή µείωση 3,7%. Ο δε ετήσιος ληθωρισµός αυξήθηκε εγγίζοντας
το 4,5%. Λόγω της αύξησης των τιµών των τροφίµων, οι Βούλγαροι ολίτες
µείωσαν το 2010 τα έξοδά τους για την αγορά είλων, ειδών ένδυσης,
υηρεσιών υγειονοµικής ερίθαλψης, καθώς και για την αγορά αλκοολούχων
οτών και κανού. Την ίδια χρονιά αρατηρήθηκε µείωση των αοταµιεύσεων,
καθώς στο τελευταίο τρίµηνο του 2010 ο µέσος όρος αοταµίευσης ήταν µόλις
BGN 9,62 έναντι BGN 60,61 την ίδια ερίοδο του 2009.
◊◊◊◊◊
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ΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Χρηµατοδότηση βουλγαρικών δήµων για έργα ύδρευσης και α?οχέτευσης
Το βουλγαρικό Υουργείο Περιβάλλοντος αοφάσισε να χορηγήσει
κονδύλια ύψους BGN 97 εκατ. (ερίου €50 εκατ.) σε τρεις δήµους (Chirpan,
Dryanovo και Aitos) για την υλοοίηση έργων ύδρευσης και αοχέτευσης, τα
οοία θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2014. Τα κονδύλια αυτά χορηγούνται
στα λαίσια του Ειχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον (Operational
Program Environment). Αναλυτικότερα:
Ø Ο δήµος Chirpan της νότιας Βουλγαρίας λαµβάνει χρηµατοδότηση
ύψους BGN 47 εκατ. για την κατασκευή µονάδας εεξεργασίας
λυµάτων και αγωγών αοχέτευσης µήκους 9 χλµ., καθώς και για
την αναβάθµιση 21 χλµ. του δικτύου ύδρευσης.
Ø Ο δήµος Dryanovo της νότιας Βουλγαρίας λαµβάνει
χρηµατοδότηση ύψους BGN 25 εκατ. για τη δηµιουργία µονάδας
εεξεργασίας λυµάτων. Προβλέεται, είσης, η κατασκευή νέων
αοχετευτικών αγωγών σε 5 δηµοτικά διαµερίσµατα, καθώς και η
αναβάθµιση του λοιού δικτύου ύδρευσης και αοχέτευσης.
Ο δήµος Aitos της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας λαµβάνει
χρηµατοδότηση ύψους BGN 30 εκατ. για την κατασκευή συλλεκτών (µήκους 3
χλµ.), σταθµού και αντλιοστασίου για την εεξεργασία λυµάτων.
◊◊◊◊◊
– Χρηµατοδότηση ύψους $43 α?ό το ABF
Το ίδρυµα ABF (America for Bulgaria Foundation) θα αράσχει
χρηµατοδότηση ύψους $43 εκατ. για υλοοίηση έργων στη Βουλγαρία εντός των
εόµενων ετών, όως δήλωσε ο Carl Pforzheimer, συµρόεδρος του ∆Σ του
ιδρύµατος. Η ως άνω χρηµατοδοτική ενίσχυση θα κατευθυνθεί, κυρίως, στον
ιδιωτικό τοµέα, µε στόχο να τονωθεί η λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς,
αλλά και σε µη κερδοσκοικές τοικές οργανώσεις.
Το ABF συστήθηκε το 2008 και αοτελεί συνέχεια του BAEF (BulgarianAmerican Enterprise Fund), το οοίο ίδρυσαν οι ΗΠΑ µέσω της USAID. Αυτήν
τη στιγµή το ABF υοστηρίζει δράσεις στους εξής τοµείς: τέχνες και ολιτισµός,
γεωργία και εριβάλλον, κοινωνία των ολιτών και δηµοκρατικές οργανώσεις,
εκαίδευση και βιβλιοθήκες, οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες του ληθυσµού
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και τουρισµός. Μέχρι σήµερα, 182 σχέδια στους ως άνω τοµείς έχουν ενισχυθεί
αό το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό ρόγραµµα.
◊◊◊◊◊
– Χρηµατοδοτική υ?οστήριξη της Παρευξείνιας Τρά?εζας
∆ιήµερη είσκεψη στη Σόφια (10-11.03.2011) ραγµατοοίησε ο Πρόεδρος
της Παρευξείνιας Τράεζας (Black Sea Trade & Development Bank), κ. Andrey
Kondakov, κατά τη διάρκεια της οοίας ανακοίνωσε ότι η Τράεζα ροτίθεται
για την ερίοδο 2011 – 2014 να αράσχει στη Βουλγαρία χρηµατοδότηση ύψους
€ 40 – 50 εκατ. ετησίως. Η χρηµατοδότηση, δηλαδή, για την ερίοδο αυτή µορεί
να ανέλθει έως τα € 200 εκατ., οσό ου συνιστά διλασιασµό του
χαρτοφυλακίου της Τράεζας στη χώρα.
Στα 11 χρόνια αό την ίδρυσή της, η Παρευξείνια Τράεζα έχει
χρηµατοδοτήσει 23 σχέδια στη Βουλγαρία συνολικής αξίας € 211 εκατ., οσό ου
αντιστοιχεί ερίου στο 10% του συνολικού της χαρτοφυλακίου. Όως τόνισε η
υφυουργός Οικονοµικών της Βουλγαρίας, κα Boryana Pencheva, ρόκειται για
το τρίτο µεγαλύτερο µερίδιο χρηµατοδοτικής βοήθειας µεταξύ των ιδρυτικών
κρατών της Τράεζας.
Ο κ. Kondakov τόνισε ότι υφίστανται σηµαντικά εριθώρια για
εµβάθυνση της συνεργασίας των δύο λευρών. Συγκεκριµένα, η Στρατηγική για
τη Βουλγαρία έως το 2014, την οοία καταρτίζει η Παρευξείνια Τράεζα,
ροβλέει τη χρηµατοδότηση έργων σε τοµείς ροτεραιότητας, όως η ενέργεια
(ιδιαίτερα ο τοµέας της ενεργειακής αόδοσης), οι οδικές υοδοµές, η διαχείριση
αοβλήτων και η ανάτυξη των µικροµεσαίων ειχειρήσεων. Κάθε έργο ου θα
εντάσσεται στο χρηµατοδοτικό ρόγραµµα θα ενισχύεται µε οσό αό € 3 έως 40
εκατ.
Η Παρευξείνια Τράεζα αοτελεί ως γνωστόν διεθνή χρηµατοδοτικό
οργανισµό, ο οοίος συστήθηκε το 1997 µε ιδρυτικά µέλη την Αλβανία, την
Αρµενία, το Αζερµαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη
Μολδαβία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία και έχει αό
την ίδρυσή της έως σήµερα υοστηρίξει 220 έργα στα κράτη-µέλη της συνολικής
αξίας άνω αό € 2 δισ., σε τοµείς όως η ενέργεια, οι υοδοµές, οι µεταφορές, οι
τηλεικοινωνίες, η µεταοίηση και ο χρηµατοιστωτικός κλάδος.

◊◊◊◊◊
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– Χρηµατοδοτικό ?ρόγραµµα EBRD για Βουλγαρία: Μέτρα ενεργειακής
α?όδοσης σε δηµόσια κτίρια
Η Ευρωαϊκή Τράεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάτυξη (EBRD)
δραστηριοοιείται στη Βουλγαρία χρηµατοδοτώντας ερίου 200 ρογράµµατα
στους τοµείς των µικροµεσαίων ειχειρήσεων, της ενεργειακής αόδοσης και των
ανανεώσιµων ηγών ενέργειας. Στο λαίσιο αυτό ροκηρύχθηκε το ακόλουθο,
χρηµατοδοτούµενο αό την EBRD, σχέδιο:
Τίτλος: Μέτρα ενεργειακής αόδοσης (energy efficiency) σε δηµόσια κτίρια
Περιγραφή: Φορέας του έργου είναι το βουλγαρικό Υουργείο Οικονοµίας,
Ενέργειας και Τουρισµού, το οοίο θα αξιοοιήσει κονδύλια του Kozloduy
International Decommissioning Support Fund (KIDSF), τη διαχείριση του οοίου
έχει η EBRD. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υοβάλουν σφραγισµένες
ροσφορές για τα ακόλουθα δύο µέρη του έργου:
Ø Lot I - “Αναβάθµιση της ενεργειακής αόδοσης δηµοσίων κτιρίων στους
δήµους Kozloduy και Novi Han”: Η σύµβαση θα αφορά στην εφαρµογή
µέτρων ενεργειακής αόδοσης σε 13 δηµόσια κτίρια στους ως άνω δήµους.
Τα µέτρα αυτά θα εριλαµβάνουν την αντικατάσταση αραθύρων και
θυρών, την µόνωση των εξωτερικών τοίχων, των οροφών και των
ατωµάτων, την κατασκευή/ανακατασκευή των συστηµάτων θέρµανσης
και την αοκατάσταση του φωτισµού.
Ø Lot IΙ - “Αναβάθµιση της ενεργειακής αόδοσης δηµοσίων κτιρίων σε
ειλεγµένες εριοχές της Βουλγαρίας”: Η σύµβαση θα αφορά στην
εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αόδοσης σε 26 δηµόσια κτίρια των εξής
δήµων: Chirpan, Dragoman, Pavlikeni, Sofia, Rakitovo, Rudozem,
Varshetz, Yakimovo, Ivanovo και Strelcha. Τα µέτρα αυτά θα
εριλαµβάνουν την αντικατάσταση αραθύρων και θυρών, την µόνωση
των εξωτερικών τοίχων, των οροφών και των ατωµάτων, την
κατασκευή/ανακατασκευή των συστηµάτων θέρµανσης και την
αοκατάσταση του φωτισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να υοβάλουν ροσφορές για ένα εκ των δύο
µερών ή και για τα δύο. Για καθένα αό τα ως άνω µέρη θα υογραφεί
ξεχωριστή σύµβαση. Οι ροσφορές για ερισσότερα του ενός µέρη µορεί να
εριλαµβάνουν µειώσεις τιµών (εκτώσεις), οι οοίες θα εξεταστούν κατά την
αξιολόγηση των ροσφορών.
Είδος: Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
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Αναθέτουσα αρχή: Υουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού (µε τήρηση
των κανόνων της EBRD για τις διαδικασίες ροµηθειών)
∆ιάρκεια ανάθεσης: Η ανάθεση εκτιµάται ότι θα διαρκέσει έως τις 30
Σετεµβρίου 2011.
Στοιχεία εικοινωνίας:
Ivan Sachkov and/or Diliana Novakova
Ministry of Economy, Energy and Tourism
Energy policies, strategies and projects directorate
Projects department
Address: 8, Triaditsa Str. 1040 Sofia, Bulgaria
Tel: + 359 2-9263 155/ 153
Fax: + 359 2 980 7630
Ειλεξιµότητα: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρείες µε έδρα κράτος-µέλος της
ΕΕ, την Ελβετία ή τις χώρες δραστηριοοίησης της EBRD.
Προθεσµία: 7 Αριλίου 2011 (12:00). Η αοσφράγιση των ροσφορών θα
ραγµατοοιηθεί την ίδια ηµέρα (14:00) στο Υουργείο Οικονοµίας αρουσία
των ενδιαφεροµένων.
Τεύχος ροκήρυξης: Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να ροµηθευθούν το τεύχος
ροκήρυξης αό την ως άνω διεύθυνση του Υ. Οικονοµίας (Τιµή: €500).
Εγγύηση: Όλες οι ροσφορές ρέει να συνοδεύονται αό εγγύηση σε
µετατρέψιµο νόµισµα ή στο νόµισµα της χώρας του φορέα του έργου (BGN), η
οοία ανέρχεται σε €50.000 για το Μέρος Ι και €100.000 για το µέρος ΙΙ. Η
εγγύηση µορεί να έχει τη µορφή είτε τραεζικής εγγύησης είτε κατάθεσης µε
τραεζικό έµβασµα στον ακόλουθο λογαριασµό:
IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01
BIC BNBGBGSD
SWIFT BNBGBGSF
Εθνική Τράεζα της Βουλγαρίας
∆ικαιούχος: Υουργείο Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού
Ιστοσελίδα ροκήρυξης:
http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/p
roject/110215b.shtml
◊◊◊◊◊
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IΙΙ. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
KATAΣΚΕΥΕΣ
– Κάµψη 12,4% στον κατασκευαστικό τοµέα τον Ιανουάριο 2011
Σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου της
Βουλγαρίας, τον Ιανουάριο του 2011 o δείκτης αραγωγής στον κατασκευαστικό
τοµέα σηµείωσε, σε ετήσια βάση, κάµψη 12,4%. Σε µηνιαία βάση η κάµψη
αντιστοιχούσε σε 0,8%. Η κάµψη αοδίδεται κυρίως σε µείωση 14,5% στην
κατασκευή κτιρίων. Η υλοοίηση έργων υοδοµών σηµείωσε µικρότερη
ειβράδυνση της τάξης του 5,8% σε ετήσια βάση, ενώ σε µηνιαία βάση
αρουσίασε µικρή ανάκαµψη 0,2%.
◊◊◊◊◊

Ο∆ΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
– ∆ηµο?ράτηση τµήµατος (Lot 1) του Αυτοκινητοδρόµου “Struma”
Ανακοινώθηκε στις 09.03.2011 αό τη βουλγαρική κυβέρνηση η έναρξη
της διαδικασίας δηµοράτησης τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου “Struma”.
Συγκεκριµένα, η εν λόγω ροκήρυξη έχει ως εξής:
•

•
•

Τίτλος – Περιγραφή: Ειλογή αναδόχου για την κατασκευή του Τµήµατος
1 (Lot 1) του αυτοκινητόδροµου «Struma». Το εν λόγω τµήµα του
αυτοκινητοδρόµου συνολικού µήκους 16,78 χιλιοµέτρων θα συνδέει τις
όλεις Dolna Dikanya και Dupnitsa (αό χλµ. 305+220 έως χλµ. 322+000).
Προϋολογισµός: BGN 100 εκατ. (ερίου €51 εκατ.). Τα χρηµατοδότηση
του έργου ροέρχεται αό κοινοτικά και κρατικά κονδύλια.
Στοιχεία εικοινωνία:
Υηρεσία Οδικών Υοδοµών (Agency “Road Infrastructure”)
3, blvd. Makedonia, Σόφια, ΤΚ 1606, Βουλγαρία
tel. +359 2 9173396, fax: +359 2 9173398
Πληροφορίες: eng. Elena Iordanova
web: http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11

•

Προθεσµία: Οι ροσφορές των ενδιαφεροµένων ρέει να υοβληθούν
έως τις 30.05.2011 (15:00). H εταιρεία ου τελικά θα αναλάβει το έργο θα
ειλεγεί έως τα τέλη Ιουλίου 2011.
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•

Τεύχος ροκήρυξης: Κάθε ενδιαφερόµενος µορεί να ροµηθευθεί το
τεύχος ροκήρυξης αό την αρµόδια Υηρεσία Οδικών Υοδοµών (3,
blvd. Makedonia, Σόφια, ΤΚ 1606, Βουλγαρία) έως τις 20.05.2011 (Τιµή:
BGN 90).

Σηµειώνεται ότι η βουλγαρική κυβέρνηση αναµένεται σε δύο εβδοµάδες,
να ξεκινήσει ανάλογη διαδικασία δηµοράτησης και για το Τµήµα 4 (Lot 4) του
ως άνω αυτοκινητόδροµου, συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας €53
εκ., το οοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό
Προµαχώνα/Kulata.
Τα τµήµατα 2 αό την Dupnitsa µέχρι το Simitli (45 χλµ), και 3 αό το
Simitli έως το Sandanski (60 χλµ), αοτελούν τα δυσκολότερα κοµµάτια του
αυτοκινητόδροµου λόγω της µορφολογίας του εδάφους. Μέχρι σήµερα, έχουν
κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου (συνολικού µήκους 173
χλµ.), ο οοίος θα εκτείνεται κατά µήκος του κεντρικού οδικού άξονα και θα
συνδέει τη Βουλγαρία µε την Ελλάδα. Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να
έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµηµάτων 1 και 4 και να έχει
ροχωρήσει σε ικανοοιητικό βαθµό την κατασκευή των υολειόµενων δυο
τµηµάτων.
◊◊◊◊◊

BIOMHXANIA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
– Νέα βιοµηχανική ζώνη logistics στο Μ?ουργκάς

Μια νέα βιοµηχανική ζώνη σχεδιάζεται να
δηµιουργηθεί στο Μουργκάς αό τον τοικό
δήµο και την κρατική εταιρία “National Company
Industrial Zones (NCIS)”. Η νέα ζώνη θα
ονοµάζεται «Logistics and Industrial Park –
Burgas» και θα βρίσκεται στην εριοχή της ήδη εν
λειτουργία βιοµηχανικής ζώνης «Burgas-North».
Πλάνο της σχεδιαζόµενης
βιοµηχανικής ζώνης (Πηγή: ∆ήµος H ρόταση για σύσταση κοινοραξίας µε την ως
Μπουργκάς)
άνω κρατική εταιρία έχει, µάλιστα, ήδη κατατεθεί
στο δηµοτικό συµβούλιο. Ο δήµος του Μουργκάς θα συµµετέχει στην
κοινοραξία αρέχοντας το χώρο για τη δηµιουργία της νέας βιοµηχανικής
ζώνης, ενώ η NCIS θα ροσφέρει τη χρηµατοδότηση για την κατασκευή της. Ο
δήµος έχει ήδη ροχωρήσει στην ααλλοτρίωση των ααιτούµενων εκτάσεων,
ενώ έχει εξασφαλιστεί και χρηµατοδότηση αό την ΕΕ ύψους €2,4 εκατ. για την
κατασκευή του ααιτούµενου οδικού δικτύου.
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Ο δήµαρχος του Μουργκάς, κ. Dimitar Nikolov, εξέφρασε την ελίδα το
σχέδιο για τη νέα ζώνη να συγκεντρώσει αυξηµένο ενδιαφέρον, καθώς το 2012
αναµένεται να ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδροµος Trakiya, ο οοίος θα συνδέει τη
Σόφια µε τις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, και η όλη του Μουργκάς θα
έχει την ευκαιρία να καταστεί σηµαντικό εµορικό κέντρο διαµεταφοράς και
logistics. Σε ό,τι αφορά τη χωροθεσία της νέας ζώνης, η τελευταία θα βρίσκεται
κοντά στην κύρια σιδηροδροµική γραµµή και στο λιµάνι της όλης.
Η NCIS ιδρύθηκε το 2009 µε σκοό την ανάτυξη βιοµηχανικών ζωνών σε
κοµβικά σηµεία της Βουλγαρίας (κοντά σε λιµάνια, αεροδρόµια, βιοµηχανικά
και αστικά κέντρα). Αυτήν τη στιγµή τρεις βιοµηχανικές ζώνες έχουν
ολοκληρωθεί: Free Zone Ruse, Free Zone Vidin και Free Zone Svilengrad, η
τελευταία κοντά στα σύνορα µε Ελλάδα και Τουρκία. Υό σχεδιασµό βρίσκονται
οι βιοµηχανικές ζώνες στο Μουργκάς, στη Βάρνα (Varna West) , το Karlovo, το
Pleven (Telish/Pleven West) και την Bozhurishte. Η βιοµηχανική ζώνη της
Bozhurishte θεωρείται η σηµαντικότερη και σχεδιάζεται να κατασκευαστεί κοντά
στην όλη της Σόφιας. Βάσει δε του αρόντος σχεδιασµού, τη διαχείρισή της θα
αναλάβει αό κοινού µε τη βουλγαρική λευρά η κινεζική εαρχία της Zhejiang
µε στόχο να ροσελκύσει τις µεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες, ου ειθυµούν να
εενδύσουν στην Ευρώη. Σηµειώνεται ότι, εκτός αό την εαρχία Zhejiang, η
βουλγαρική κυβέρνηση και η NCIS έχουν υογράψει συµφωνία οικονοµικής
συνεργασίας και µε την εαρχία Jiangsu.
◊◊◊◊◊
- Ανάκαµψη της βιοµηχανικής ?αραγωγής στη Βουλγαρία
Σύµφωνα µε τα εοχικά ροσαρµοσµένα στοιχεία του Στατιστικού
Ινστιτούτου της Βουλγαρίας, η βιοµηχανική αραγωγή της χώρας συνέχισε
ορεία ανάκαµψης τον Ιανουάριο 2011, σηµειώνοντας αύξηση 3,2% σε µηνιαία
και 9,3% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα η αραγωγή στο κλάδο µεταοίησης
αυξήθηκε κατά 18,7% σε µηνιαία βάση, ενώ αντίθετα η αραγωγή στη
βιοµηχανία εξόρυξης, η αραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και η
αραγωγή φυσικού αερίου σηµείωσαν κάµψη 1,5%. Η σηµαντικότερη αύξηση
36,6% καταγράφηκε στην αραγωγή µετάλλων, µε εξαίρεση την κατηγορία
µηχανηµάτων και εξολισµού. Ακολούθησαν τα χηµικά ροϊόντα και τα
φάρµακα, µε αύξηση της αραγωγής κατά 23,4% και 16,4% αντίστοιχα.
◊◊◊◊◊
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ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
- Σύσταση Γραφείου αντι?ροσω?είας ∆ιεθνoύς Οργανισµού Αµ?έλου &
Οίνου
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλγαρικού Υουργείου Γεωργίας και
Τροφίµων, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Αµέλου και Οίνου (OIV), σχεδιάζει τη
σύσταση Γραφείου αντιροσωείας στη Βουλγαρία. Το εν λόγω Γραφείο θα είναι
ειφορτισµένο µε την υλοοίηση των ολιτικών του Οργανισµού στις χώρες των
Βαλκανίων και της εριοχής της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και µε την
ροσέλκυση νέων µελών. Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόµενο διοργάνωσης του
αγκοσµίου συνεδρίου και της γενικής συνέλευσης του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Αµέλου και Οίνου στη Βουλγαρία.
◊◊◊◊◊

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
- Υ?ό ?ώληση η µεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών της Βουλγαρίας
Σε διαδικασία ώλησης βρίσκεται το µεγαλύτερο βουλγαρικό εργοστάσιο
αραγωγής καλλυντικών της εταιρείας Alen Mak (e-mail: contacts@alenmak.bg),
σύµφωνα µε δηλώσεις ενός εκ των ιστωτών του, της κας Daniela Petkova,
διευθύνουσας συµβούλου του ιδιωτικού ασφαλιστικού ταµείου “Doverie”. Η
Alen Mak, η οοία αντιµετωίζει εδώ και αρκετά χρόνια σοβαρά οικονοµικά
ροβλήµατα, ήταν µια αό τις τελευταίες κρατικές ειχειρήσεις ου
ιδιωτικοοιήθηκαν το 2002, όταν ωλήθηκε στην ελβετική εταιρεία Effekten und
Finanz. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της κας Petkova, υάρχουν ήδη τρεις
ενδιαφερόµενοι αγοραστές, δύο αό το εξωτερικό και ένας ροερχόµενος αό τη
Βουλγαρία. Η κα Petkova ιστεύει ότι ένα τίµηµα ύψους BGN 8 έως 10 εκατ.
(ερίου €4 µε 5 εκατ.) για την αγορά του εργοστασίου κινείται σε λογικά
είεδα. Πάντως, τα αρµόδια όργανα της εταιρείας είχαν συγκαλέσει γενική
συνέλευση των ιστωτών στις 21 Μαρτίου για τον καθορισµό της τιµής ώλησης.
Σηµειώνεται ότι, αυτήν τη στιγµή, το υό ώληση εργοστάσιο ανήκει στην
εταιρεία Alen Mak Βουλγαρίας, της οοίας µοναδικός ιδιοκτήτης είναι η «N & U
Laboratories», εταιρεία εγγεγραµµένη στις Παρθένες Νήσους. Η Alen Mak
έαυσε να εξυηρετεί τα χρέη της ύστερα αό την ρόσφατη άρνηση των
ιστωτών της να συµφωνήσουν στην έκδοση νέου τραεζικού δανείου.
◊◊◊◊◊
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– 2η BIO & ECO EXPO 2011 (Σόφια, NDK, 14–17.09.2011)
Στις 14–17 Σετεµβρίου 2011 θα ραγµατοοιηθεί στη Σόφια (Εθνικό
Μέγαρο Πολιτισµού – NDK) η δεύτερη ∆ιεθνής Έκθεση ΒΙΟ & ECO EXPO, η
οοία διοργανώνεται αό το Βουλγαρικό Ειµελητήριο Εµορίου και
Βιοµηχανίας υό την αιγίδα του βουλγαρικού Υουργείου Γεωργίας και
Τροφίµων. Η Έκθεση καλύτει τους τοµείς των βιολογικών ροϊόντων (τρόφιµα,
φρούτα, λαχανικά, κρέας, γαλακτοκοµικά ροϊόντα, ροϊόντα αρτοοιίας, οτά
και ροφήµατα), των φυσικών καλλυντικών και ιατρικών ροϊόντων, της
βιολογικής γεωργίας, του οικολογικού τουρισµού, των υηρεσιών ιστοοίησης
και συµβουλευτικής υοστήριξης.
Η Έκθεση θα συνοδεύεται αό σεµιναριακό ρόγραµµα, ενώ οι
διοργανωτές αοδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµµετοχή ξένων εταιρειών. Τα
στοιχεία εικοινωνίας των διοργανωτών είναι τα εξής:
Bulgarian Chamber of Commerce & Industry
Department “Fairs & Exhibitions”
9, Iskar Str., 1058 Sofia, Bulgaria
Tel: 003592-9897240, 8117428, 8117427
Contact person: Marin Manzelov, Project Manager
Tel/Fax: 003592-9816626
E-mail: fairs@bcci.bg
Web: http://www.bcci.bg/fairs.html
◊◊◊◊◊

– ∆ιεθνές Ενεργειακό Forum 2011 (Βάρνα, 15–19.06.2011)
Στις 15–19 Ιουνίου 2011 θα ραγµατοοιηθεί στη Βάρνα το ετήσιο ∆ιεθνές
Ενεργειακό Forum για το 2011, το οοίο αευθύνεται σε όλους του ειστήµονες
και εµειρογνώµονες του κλάδου, καθώς και σε αντιροσώους εταιρειών,
οργανώσεων, συνεταιρισµών και ενώσεων, ου ήδη δραστηριοοιούνται στη
Βουλγαρία ή ενδιαφέρονται να εεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τοµέα
της ενέργειας.

το

Τα θέµατα τα οοία θα αασχολήσουν το forum αφορούν, µεταξύ αλλών,
νοµοθετικό και κανονιστικό λαίσιο, τις συµβατικές ενεργειακές
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εγκαταστάσεις, τις ΑΠΕ, την υρηνική ενέργεια, την ροµήθεια φυσικού αερίου,
τα ανακότονται εριβαλλοντικά ζητήµατα κ.ά. Τα στοιχεία εικοινωνίας των
διοργανωτών είναι τα εξής:
Scientific & Technical Union of the Power Engineers
108 Rakovski Street, Βουλγαρία, 1000 Sofia
Tel. 00359 2 988 41 58, 00359 2 987 61 66
Fax: 00359 2 987 61 66
E-mail: energy@fnts-bg.org
Web: www.ntse-bg.org
◊◊◊◊◊

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο
newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών να
λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά
µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη
συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή
µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ff
rontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και
τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να
αντλούν
από
την
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
ΟΕΥ
Σόφιας:
http://agora.mfa.gr/bg60
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