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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
 
 
- Προσωρινά στοιχεία για το βουλγαρικό ΑΕΠ α’ τριµήνου 2014 

  
Σύµφωνα µε ̟ροσωρινά στοιχεία του β/Στατιστικού Ινστιτούτου, το 

β/ΑΕΠ αυξήθηκε το α’ τρίµηνο 2014 κατά 1,1%, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 
̟ερίοδο του 2013. Για την ίδια ̟ερίοδο, η ακαθάριστη ̟ροστιθέµενη αξία της 
βουλγαρικής οικονοµίας υ̟ολογίζεται σε BGN 13,6 δισ. (̟ερί̟ου € 7 δισ.) και 
κατανέµεται ως εξής: υ̟ηρεσίες (64,5%), βιοµηχανία (32.6%), γεωργία (2,9%). 

 
Σηµειώνεται ότι η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης 

(EBRD) αναθεώρησε ̟ρόσφατα ̟ρος το καλύτερο τις εκτιµήσεις της για τη 
βουλγαρική οικονοµία, εκτιµώντας ̟λέον την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας για το 
2014 στο 1,9%, ̟ρόβλεψη η ο̟οία ̟ροσεγγίζει αυτή της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, 
ό̟ως διατυ̟ώθηκε στις ̟ρόσφατες εαρινές εκτιµήσεις της τελευταίας (ανά̟τυξη 
1,7% το 2014 και 2,0% το 2015). 

 
Τόσο η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή όσο και η EBRD εκτιµούν ότι θα συνεχιστεί 

η σταθερή αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών την ̟ερίοδο 2014–2015, η ο̟οία 
θα συµ̟ληρωθεί α̟ό την αναµενόµενη ενίσχυση της εσωτερικής κατανάλωσης, 
αλλά η θετική ̟ορεία του ΑΕΠ είναι ̟ιθανό να ε̟ηρεαστεί αρνητικά, εάν τυχόν 
υ̟άρξει διακο̟ή ή διατάραξη της οµαλής ̟αροχής ρωσικού φυσικού αερίου στη 
χώρα. Ε̟ι̟ρόσθετα, η EBRD  ̟ροειδο̟οιεί ότι ενδεχόµενη ύφεση στη ρωσική 
οικονοµία θα µ̟ορούσε να ε̟ηρεάσει αρνητικά τον τουρισµό της Βουλγαρίας. 

 
Σηµειώνεται, ̟άντως, ότι, ̟αρά τις ως άνω εκτιµήσεις, το α’ τρίµηνο 2014 

καταγράφεται «κό̟ωση» στη βουλγαρική εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς οι 
εξαγωγές µειώθηκαν σε ̟οσοστό 6,3% σε ετήσια βάση, µε α̟οτέλεσµα, την ως 
άνω ̟ερίοδο, το εµ̟ορικό έλλειµµα να διευρυνθεί κατά € 359,2 εκατ. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
- Συστάσεις Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής ̟ρος τη Βουλγαρία (country specific 
recommendations) στο ̟λαίσιο του Ευρω̟αϊκού Εξαµήνου 2014 

  
Τις συστάσεις της ̟ρος τα κράτη-µέλη (country-specific recommendations) 

δηµοσιο̟οίησε στις 2 Ιουνίου τ.έ. η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, στο ̟λαίσιο του 
Ευρω̟αϊκού Εξαµήνου 2014 (για το συντονισµό της οικονοµικής ̟ολιτικής). Σε 
ό,τι αφορά, ειδικά, τη Βουλγαρία, διατυ̟ώνονται οι εξής συστάσεις (για το 
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̟λήρες κείµενο των ̟ροτεινόµενων συστάσεων, βλ. 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_bulgaria_en.pdf):  

 
1. ∆ηµόσια οικονοµικά: Λήψη των α̟αραίτητων δηµοσιονοµικών 

µέτρων, ώστε να ε̟ιτευχθούν οι τεθέντες δηµοσιονοµικοί στόχοι, 
µε δεδοµένο ότι οι ̟ροβλε̟όµενοι ρυθµοί ανά̟τυξης της 
Βουλγαρίας για την ̟ερίοδο 2014 – 2015, θα είναι, σύµφωνα µε 
την Ε̟ιτρο̟ή, ελαφρώς χαµηλότεροι, σε σχέση µε τους 
̟ροβλε̟όµενους στο Πρόγραµµα Σύγκλισης της ∆ηµοκρατίας της 
Βουλγαρίας. Υλο̟οίηση ολοκληρωµένης φορολογικής ̟ολιτικής 
για την ενδυνάµωση των µηχανισµών συλλογής φόρων και τον 
̟εριορισµό της ̟αραοικονοµίας. 

2. Μεταρρύθµιση συνταξιοδοτικού συστήµατος και υγεία: Υιοθέτηση 
µακρο̟ρόθεσµης στρατηγικής, στην ο̟οία θα ̟εριλαµβάνεται και 
η υλο̟οίησης της σχεδιαζόµενης αύξησης των ηλικιακών ορίων 
συνταξιοδότησης, της εξίσωσης ορίων ηλικίας αντρών και 
γυναικών και του ̟εριορισµού των δυνατοτήτων ̟ρόωρης 
συνταξιοδότησης. Εξασφάλιση της α̟οτελεσµατικότητας του 
υγειονοµικού συστήµατος µέσω της βελτίωσης της διαφάνειας στη 
χρηµατοδότηση των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και της ανά̟τυξης 
της εξωνοσοκοµειακής ̟ερίθαλψης. 

3. Α̟ασχόληση και κοινωνική ένταξη: Βελτίωση της 
α̟οτελεσµατικότητας της Υ̟ηρεσίας Α̟ασχόλησης µε την 
ανά̟τυξη ενός συστήµατος ̟αρακολούθησης των ε̟ιδόσεων της 
τελευταίας. Καλύτερη στόχευση των ̟ιο ευάλωτων στρωµάτων, 
ό̟ως οι ανειδίκευτοι, οι ̟ιο ηλικιωµένοι, οι µακροχρόνια άνεργοι 
και οι Ροµά. Βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας και 
α̟οτελεσµατικότητας των κοινωνικών υ̟ηρεσιών ̟ρος ευαίσθητες 
κοινωνικές οµάδες, ό̟ως τα ̟αιδιά και οι ηλικιωµένοι. 

4. Εκ̟αίδευση: Θέσ̟ιση του νόµου ̟ερί Σχολικής Εκ̟αίδευσης και 
συνέχιση των µεταρρυθµίσεων στην ε̟αγγελµατική και της 
τριτοβάθµια εκ̟αίδευση, µε την ̟αράλληλη ̟ροώθηση 
συµ̟ράξεων µεταξύ των εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων και των 
ε̟ιχειρήσεων. Ενίσχυση της ̟οιότητας των ιδρυµάτων 
ε̟αγγελµατικής κατάρτισης και βελτίωση της ̟ρόσβασης στη δια 
βίου µάθηση. Εντατικο̟οίηση των ̟ροσ̟αθειών για την 
ολοκληρωµένη ενσωµάτωση σε υ̟ηρεσίες ̟ροσχολικής και 
σχολικής εκ̟αίδευση των ̟ροερχόµενων α̟ό «µειονεκτούσες» 
κοινωνικές οµάδες ̟αιδιών, ιδίως των Ροµά, συνδέοντας αυστηρά 
την καταβολή ε̟ιδοµάτων τέκνου µε την ως άνω συµµετοχή στην 
εκ̟αίδευση. 
Ό̟ως σηµειώνει η Ε̟ιτρο̟ή, η Βουλγαρία (και η Ελλάδα) είναι, 
µεταξύ των χωρών ̟ου, αντίθετα α̟ό τις συστάσεις της, µείωσαν 
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τις κρατικές δα̟άνες για την εκ̟αίδευση τα τελευταία χρόνια. 
Ε̟ίσης, ε̟ισηµαίνεται ότι η Βουλγαρία έχει, µεταξύ των κρατών-
µελών της ΕΕ, ένα α̟ό τα µεγαλύτερα ̟οσοστά νέων εκτός της 
αγοράς εργασίας, ενώ υστερεί ως ̟ρος την υλο̟οίηση του 
σχήµατος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (Youth Guarantee), το 
ο̟οίο υιοθετήθηκε ως αρχή τον Α̟ρίλιο 2013 και στοχεύει σε µια 
ολοκληρωµένη ̟ροσέγγιση και στρατηγική αντιµετώ̟ισης της 
ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών. 

5. Ε̟ιχειρηµατικό ̟εριβάλλον: Συνέχιση των ̟ροσ̟αθειών για τη 
βελτίωση του ε̟ιχειρηµατικού ̟εριβάλλοντος, ιδίως για τις 
µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις, µέσω του ̟εριορισµού της 
γραφειοκρατίας, της ̟ροώθησης της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, του εξορθολογισµού της νοµοθετικής διαδικασίας 
̟τώχευσης (η ο̟οία, σύµφωνα µε τις δια̟ιστώσεις της Ε̟ιτρο̟ής, 
διαρκεί κατά µέσο όρο 3 έτη) και της εφαρµογής της νοµοθεσίας 
για τις καθυστερήσεις ̟ληρωµών. Βελτίωση του συστήµατος 
δηµοσίων συµβάσεων µε την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 
και τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την εφαρµογή των 
ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων (e-procurement). Περαιτέρω 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και συνέχιση 
µε εντεινούµενους ρυθµούς του αγώνα κατά της διαφθοράς. 

6. Ενεργειακή µεταρρύθµιση: Συνέχιση της µεταρρύθµισης στον 
τοµέα της ενέργειας, ̟ροκειµένου να αυξηθεί ο ανταγωνισµός, η 
α̟οτελεσµατικότητα της αγοράς, η διαφάνεια και η ενεργειακή 
α̟οδοτικότητα. ∆ηµιουργία διαφανούς χονδρικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, µε ̟αράλληλη ενίσχυση 
της ανεξαρτησίας και της διοικητικής ικανότητας της ρυθµιστικής 
αρχής ενέργειας. Ε̟ιτάχυνση των έργων διασύνδεσης µε τα 
γειτονικά κράτη-µέλη και τις υ̟οψήφιες χώρες και ενίσχυσης της 
ικανότητας αντιµετώ̟ισης διαταραχών του συστήµατος. 

 
Οι ανά κράτος-µέλος ̟ροτεινόµενες συστάσεις της Ε̟ιτρο̟ής αναµένεται 

να συζητηθούν εντός του Ιουνίου α̟ό τους αρχηγούς των κρατών-µελών της ΕΕ 
και να υιοθετηθούν οριστικά α̟ό τους υ̟ουργούς οικονοµικών τον Ιούλιο. 

 
 

◊◊◊◊◊ 
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IΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

-  Οριστικο̟οίηση σχεδίων τριών ε̟ιχειρησιακών ̟ρογραµµάτων για τη νέα 
Προγραµµατική Περίοδο 2014–2020 

 

Στη συνεδρίαση του β/Υ̟ουργικού Συµβουλίου της 21ης Μαΐου τ.έ., 
δόθηκε η έγκριση για τα τελικά σχέδια τριών ε̟ιχειρησιακών ̟ρογραµµάτων της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014–2020. Σύµφωνα µε όσα ανέφερε σχετικά η κα 
Zinaida Zlatanova, Αντι̟ρόεδρος της β/Κυβέρνησης και αρµόδια για θέµατα 
α̟ορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, τα υιοθετηθέντα σχέδια θα α̟οσταλούν 
στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟ρος έγκριση. Η κα Zlatanova ανέφερε ότι 
ενδεχοµένως να καταστεί δυνατή η έναρξη κά̟οιων ε̟ιµέρους σχεδίων των ως 
άνω ̟ρογραµµάτων, ̟ου α̟ευθύνονται σε ε̟ιχειρήσεις και ΟΤΑ, ̟ριν α̟ό την 
τελική έγκριση της Ε̟ιτρο̟ής, µέσω αρχικής χρηµατοδότησης α̟ό τον κρατικό 
̟ροϋ̟ολογισµό. Σε κάθε, όµως, ̟ερί̟τωση, η κα Zlatanova υ̟ογράµµισε ότι 
̟αραµένει ακόµη αναξιο̟οίητο ένα ̟οσό της τάξης του € 1,6 δισεκ. α̟ό την 
̟ροηγούµενη ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007–2013.  

Η βουλγαρική ̟λευρά θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει τα τελικά σχέδια για το 
σύνολο των ε̟ιχειρησιακών ̟ρογραµµάτων της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 
έως το τέλος Ιουλίου τ.έ. Αναλυτικά, τα τρία ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα, ̟ου 
στην ̟αρούσα φάση εγκρίθηκαν, είναι τα εξής: 

1. Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιφέρειες σε Ανά̟τυξη» µε 
ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό € 1,589 δισεκ. Οι ε̟ιµέρους άξονες του 
̟ρογράµµατος καλύ̟τουν σχέδια για την ενεργειακή αναβάθµιση 
κατοικιών (€ 262 εκατ.), τη βελτίωση του αστικού ̟εριβάλλοντος (€ 
270 εκατ.), τη βελτίωση εκ̟αιδευτικών (€ 107 εκατ.), 
αθλητικών/̟ολιτιστικών (€ 163 εκατ.) και ολοκληρωµένων 
µεταφορικών (€ 143 εκατ.) υ̟οδοµών σε 67 δήµους της χώρας κ.ά. 
Η κοινοτική συγχρηµατοδότηση ̟ροέρχεται α̟ό το Ευρω̟αϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης. 

2. Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ε̟ιστήµη, Εκ̟αίδευση και Έξυ̟νη 
Ανά̟τυξη» µε ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό € 685 εκατ., εκ των 
ο̟οίων τα € 103 εκατ. α̟οτελούν την εθνική συγχρηµατοδότηση. 
Σηµειώνεται ότι το εν λόγω ΕΠ υιοθετείται για ̟ρώτη φορά στη 
Βουλγαρία στο ̟λαίσιο της νέας ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου. Τα 
κοινοτικά κονδύλια, εν ̟ροκειµένω, θα ̟ροέλθουν α̟ό το 
Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης και το Ευρω̟αϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο. 
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Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Καινοτοµίες και Ανταγωνιστικότητα» µε 
ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό ̟ερί̟ου € 1,4 δισεκ., εκ των ο̟οίων € 117 εκατ. θα 
̟ροέλθουν α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό και τα υ̟όλοι̟α α̟ό το Ευρω̟αϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κ. Dragomir 
Stoynev, Υ̟ουργού Οικονοµίας και Ενέργειας, η χρηµατοδότηση για τη νέα 
̟ρογραµµατική ̟ερίοδο είναι αυξηµένη κατά € 250 εκατ. σε σύγκριση µε το 
̟ροηγούµενο αντίστοιχο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα». Το εν λόγω ΕΠ 
̟εριλαµβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: Ανταγωνιστικότητα, 
Ε̟ιχειρηµατικότητα και Ανά̟τυξη ∆εξιοτήτων, Ενεργειακή Ε̟άρκεια και 
Α̟οδοτικότητα Ενεργειακών Πόρων, Τεχνική Υ̟οστήριξη σε Ε̟ιχειρήσεις. 
 

◊◊◊◊◊ 

 

-  Αναστολή κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων 

 
Τη διεξαγωγή ̟ρόσθετων ελέγχων σε συµβάσεις, ̟ου υ̟ογράφηκαν 

κατό̟ιν κρατικών ̟ροκηρύξεων στο ̟λαίσιο του Ε̟ιχειρησιακού 
Προγράµµατος (ΕΠ) «Περιφερειακή Ανά̟τυξη,  ανακοίνωσε η διαχειριστική 
αρχή του εν λόγω ΕΠ στις 4 Ιουνίου τ.έ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται µετά την 
ανακοίνωση της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής ότι αναστέλλει την κοινοτική 
χρηµατοδότηση ̟ρος τη Βουλγαρία ως ̟ρος το ως άνω ΕΠ. Σύµφωνα µε σχετική 
ανακοίνωση του Υ̟ουργείου Περιφερειακής Ανά̟τυξης, η εν λόγω α̟όφαση, 
̟ου ελήφθη ύστερα α̟ό τακτικούς ελέγχους, οι ο̟οίοι διενεργήθηκαν στις 7 – 11 
Α̟ριλίου τ.έ., εστίασαν δειγµατολη̟τικά σε µέρος των υλο̟οιηθέντων την 
̟ερίοδο 2010–2013 σχεδίων και εντό̟ισαν σηµαντικές ̟αρατυ̟ίες, αφορά σε 
κονδύλια ύψους ̟ερί̟ου € 90 εκατ. των αξόνων ̟ροτεραιότητας Ι και ΙΙΙ 
(ολοκληρωµένη βιώσιµη αστική ανά̟τυξη και βιώσιµη τουριστική ανά̟τυξη). 

 
Υ̟ενθυµίζεται ότι είχε ̟ροηγηθεί η ε̟ιβολή α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

̟ροσωρινής αναστολής χρηµατοδοτήσεων το Νοέµβριο του 2013 ως ̟ρος το ΕΠ 
«Περιβάλλον» λόγω ̟ροβληµάτων/̟αρατυ̟ιών, ̟ου εντο̟ίστηκαν, κυρίως, σε 
διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 

◊◊◊◊◊ 
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III. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 

-  Βόρεια Παρακαµ̟τήριος Σόφιας 

 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υ̟ουργείου Περιφερειακής Ανά̟τυξης της 

Βουλγαρίας, η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε στις 4 Ιουνίου χρηµατοδότηση 
ύψους € 120 εκατ. για το έργο της Βόρειας Παρακαµ̟τηρίου Σόφιας (Sofia 
Northern Bypass). Η χρηµατοδότηση ̟αρέχεται στο ̟λαίσιο του Ε̟ιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιφερειακή Ανά̟τυξη» 2007–2013 και, ειδικότερα, στο 
̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος «Υ̟οστήριξη για την Α̟οκατάσταση και 
Ανακατασκευή του Οδικού ∆ικτύου δεύτερης και τρίτης κατηγορίας» µε 
δικαιούχο την Υ̟ηρεσία Οδικών Υ̟οδοµών. 

 
Η κατασκευή της Βόρειας Παρακαµ̟τηρίου Σόφιας θα συνδέει τις ̟λέον 

α̟όκεντρες βορειοδυτικές και νοτιοανατολικές συνοικίες της Σόφιας. Το νέο έξι 
λωρίδων οδικό δίκτυο εκτιµάται ότι θα βελτιώσει την ̟ρόσβαση των ως άνω 
α̟οµακρυσµένων ̟ροαστείων στο κέντρο της ̟όλης, συντελώντας στην 
εξοικονόµηση χρόνου και την α̟οτρο̟ή κυκλοφοριακής συµφόρησης . 

 
Σηµειώνεται ότι η Παρακαµ̟τήριος θα συνδέσει 4 αυτοκινητοδρόµους: 

τον αυτοκινητόδροµο Α1 Trakia (µέσω του Περιφερειακού Σόφιας), τον 
αυτοκινητόδροµο Α2 Hemus, το σχεδιαζόµενο αυτοκινητόδροµο Sofia–Kalotina 
και τον αυτοκινητόδροµο A6 Lyulin. Παράλληλα, η Παρακαµ̟τήριος θα 
συνδέει 3 Πανευρω̟αϊκούς ∆ιαδρόµους: τους IV , VIII και X. 

 
Η κατασκευή του εν λόγω 16 χλµ. οδικού δικτύου α̟οβλέ̟ει στην 

ισόρρο̟η κατανοµή της κυκλοφορίας µεταξύ αυτού και του Περιφερειακού 
Σόφιας, συντελώντως στη µείωση την ηχορύ̟ανσης και των ε̟ιβλαβών 
εκ̟οµ̟ών. 

   
◊◊◊◊◊ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

-  Αναστολή κατασκευής βουλγαρικού τµήµατος South Stream 

 
Ό̟ως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυ̟ουργός, κ. Plamen Oresharski, 

µετά τη συνάντηση ̟ου είχε µε αντι̟ροσω̟εία Αµερικανών γερουσιαστών στις 9 
Ιουνίου τ.έ., τα έργα κατασκευής του αγωγού South Stream στη Βουλγαρία 
αναστέλλονται. Ό̟ως ανέφερε ο κ. Oresharski, τα έργα θα συνεχιστούν, όταν η 
Βουλγαρία συµµορφωθεί µε όλες τις ̟αρατηρήσεις των Βρυξελλών και 
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διευκρινιστεί ο τρό̟ος εκτέλεσης του έργου στο µέλλον. Η εξέλιξη αυτή έρχεται 
λιγότερο α̟ό µια εβδοµάδα, αφότου η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ανακοίνωση ότι 
ενεργο̟οιεί την ̟ροδικαστική διαδικασία (διαδικασία ε̟ί ̟αραβάσει) κατά της 
Βουλγαρίας για ενδεχόµενη ̟αραβίαση του κοινοτικού δικαίου κατά την 
υλο̟οίηση του South Stream. 
 

Σύµφωνα µε τα το̟ικά ̟ρακτορεία ειδήσεων, η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 
θεωρεί ότι δύο είναι τα βασικά ̟ροβλήµατα του σχεδίου κατασκευής του South 
Stream: Το ̟ρώτο έγκειται στο ότι στην εταιρεία South Stream Bulgaria  έχει 
ανατεθεί ο σχεδιασµός, η χρηµατοδότηση, η κατασκευή και η διαχείριση του 
αγωγού, µε αδιαφανείς διαδικασίες, ενώ το δεύτερο ̟ρόβληµα αφορά στις 
συµβάσεις µε εταιρείες–αναδόχους, ̟ου φέρνουν συγκεκριµένες ρωσικές και 
βουλγαρικές εταιρείες σε ̟λεονεκτικότερη θέση. 

 

 

Η προτεινόµενη γραµµή χάραξης του αγωγού South Stream. 

 
Α̟ό την ̟λευρά του, ο Βούλγαρος Υ̟ουργός Οικονοµίας και Ενέργειας, 

κ. Dragomir Stoynev δήλωσε ότι η ̟ορεία κατασκευής του αγωγού είναι µη 
αναστρέψιµη και το βασικό ερώτηµα είναι όχι το αν αλλά το ̟ώς θα 
δροµολογηθεί το έργο. Σηµείωσε ότι εµ̟ειρογνώµονες της ΕΕ αναµένονται για 
εντός του Ιουνίου στη Σόφια, για να εξετάσουν νοµικές διατάξεις, ̟ου αφορούν 
στον αγωγό. Υ̟ενθυµίζεται ότι στις αρχές Α̟ριλίου η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή είχε 
ζητήσει διευκρινίσεις για σχετική νοµοθετική ̟ρόταση (έχει ήδη εγκριθεί σε 
̟ρώτη ανάγνωση), σύµφωνα µε την ο̟οία το βουλγαρικό τµήµα του South 
Stream θα θεωρηθεί διασυνδετήριος αγωγός και δεν θα εµ̟ί̟τει στις 
υ̟οχρεώσεις τρίτων µερών σε αυτόν, βάσει του κοινοτικού Τρίτου Ενεργειακού 
Πακέτου. Στα τέλη Α̟ριλίου, ο κ. Stoynev είχε συνάντηση µε τον Κοινοτικό 
Ε̟ίτρο̟ο, κ. Günther Oettinger, αρµόδιο για θέµατα ενέργειας, και, ακολούθως, 
είχε διαβεβαιώσει τους δηµοσιογράφους ότι ̟αραχώρησε ε̟αρκή στοιχεία στον 
κ. Oettinger ως ̟ρος το ότι η Βουλγαρία δεν ̟αραβιάζει το ευρω̟αϊκό 
νοµοθετικό ̟λαίσιο. Η εκ̟ρόσω̟ος τύ̟ου του τελευταίου είχε, όµως, τότε 
δηλώσει ότι οι συνοµιλίες των δύο ̟λευρών θα συνεχιστούν ̟ριν α̟ό την 
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έγκριση της ε̟ίµαχης ρύθµισης σε δεύτερη ανάγνωση, συµ̟ληρώνοντας ότι η 
Ε̟ιτρο̟ή αναµένει α̟ό τη Βουλγαρία να µην εγκρίνει ρυθµίσεις ̟ου 
̟αραβιάζουν τις κοινοτικές νόρµες. 

 
Ο κ. Stoynev συµ̟λήρωσε στις τελευταίες του σχετικές δηλώσεις ότι η 

Βουλγαρία έχει έτοιµο το νοµικό της ο̟λοστάσιο τόσο αναφορικά µε την ως άνω 
νοµοθετική ρύθµιση όσο και µε την ̟ροειδο̟οιητική ε̟ιστολή, ̟ου έλαβε η 
βουλγαρική Κυβέρνηση α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, αναφορικά τη 
διαδικασία κρατικών ̟ροκηρύξεων, τη διακρατική συµφωνία και το καθεστώς 
της εταιρείας του σχεδίου South Stream. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

-  Εκδήλωση µε θέµα τις νέες καινοτοµίες και εφαρµογές του β/Εµ̟ορικού 
Μητρώου και αντίστοιχες βέλτιστες ̟ρακτικές στην ΕΕ 

 
Στην εν θέµατι εκδήλωση, η ο̟οία έλαβε χώρα στη Σόφια στις 13 Μαΐου 

τ.έ., η κα Zinaida Zlatanova, Αντι̟ρόεδρος της β/Κυβέρνησης και Υ̟ουργός 
∆ικαιοσύνης, αναφέρθηκε στις ̟ροσ̟άθειες ̟ου καταβάλλει η Κυβέρνηση, ώστε 
η Βουλγαρική Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικού Μητρώου (Bulgarian Registry Agency) να 
καταστεί ̟ιο φιλική ̟ρος τις ε̟ιχειρήσεις και ̟ιο α̟οτελεσµατική στο ̟λαίσιο 
των καθηκόντων της. Προς την κατεύθυνση αυτή, η εν λόγω Υ̟ηρεσία ̟ροχωρεί 
σε µείωση των χρεώσεών της ̟ρος τις εταιρείες. Ειδικότερα, τα διοικητικά τέλη 
για τη σύσταση εταιρείας εκτιµάται ότι µειώνονται σε ̟οσοστό 31%. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι για τις ΕΠΕ (τον ̟ιο συχνό τύ̟ο εµ̟ορικής εταιρείας στη 
Βουλγαρία) τα σχετικά τέλη µειώνονται α̟ό BGN 160 σε BGN 110, για µετοχικές 
εταιρείες (ΑΕ κατά κανόνα) α̟ό BGN 460 σε BGN 360 και για ειδικές 
κατηγορίες, ό̟ως χρηµατο̟ιστωτικές ή ασφαλιστικές µετοχικές εταιρείες, α̟ό 
BGN 1.700 σε BGN 1.300. Περαιτέρω εκ̟τώσεις ̟ροβλέ̟ονται για την 
ηλεκτρονική υ̟οβολή εγγράφων (̟.χ. εφόσον η εγγραφή ΕΠΕ γίνει ηλεκτρονικά, 
τα τέλη µειώνονται α̟ό BGN 80 σε BGN 55). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία ̟ου ̟αρουσιάστηκαν, την τελευταία διετία καταχώρουνται στο 
β/Εµ̟ορικό Μητρώο κατά µέσο όρο ̟ερί̟ου 40.000 νέες εταιρείες ετησίως. 

 
Ακολούθως, ο κ. Ventsislav Spirdonov, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της β/ 

Υ̟ηρεσίας Εµ̟ορικού Μητρώου, αναφέρθηκε σε ορισµένες ε̟ιµέρους 
̟ρωτοβουλίες και δράσεις της τελευταίας. Πιο συγκεκριµένα, ε̟ισηµάνθηκε ότι 
είναι ̟λέον διαθέσιµη εφαρµογή του β/Εµ̟ορικού Μητρώου για έξυ̟να κινητά 
(για όλα τα βασικά λειτουργικά συστήµατα των τελευταίων), µέσω της ο̟οίας 
είναι άµεσα ̟ροσβάσιµα στον ενδιαφερόµενο ορισµένα βασικά στοιχεία των 
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καταχωρηµένων εταιρειών. Η διε̟αφή της εφαρµογής είναι διαθέσιµη στην 
αγγλική και τη βουλγαρική (αλλά τα στοιχεία των εταιρειών µόνο στη 
βουλγαρική). Παράλληλα, η β/Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικού Μητρώου σχεδιάζει να 
ξεκινήσει µαθήµατα εκ̟αίδευσης στην ελληνική του ̟ροσω̟ικού της, ̟ου 
εργάζεται στα κέντρα καταχώρησης εταιρειών ̟λησίον των ελληνικών συνόρων. 
Αντίστοιχο ̟ρόγραµµα εκ̟αίδευσης στην τουρκική σχεδιάζεται να εφαρµοστεί 
και για το ̟ροσω̟ικό της, ̟ου εργάζεται σε κέντρα καταχώρησης εταιρειών 
̟λησίον των τουρκικών συνόρων. Ε̟ι̟λέον, η β/Υ̟ηρεσία Εµ̟ορικού Μητρώου 
̟ροσ̟αθεί να αντιµετω̟ίσει ζητήµατα ασφάλειας µε µια σειρά α̟ό µέτρα, ό̟ως 
η άµεση α̟οστολή µηνύµατος σε κινητό (SMS) των υ̟ευθύνων της εταιρείας, 
ό̟οτε ζητείται ηλεκτρονικά ή µε φυσική ̟αρουσία η χορήγηση ̟ιστο̟οιητικών ή 
αλλαγή στοιχείων για την εν λόγω εταιρεία, και φιλοδοξεί να ̟ετύχει στο εγγύς 
µέλλον το στόχο της καταχώρησης νέων εταιρειών εντός µίας ηµέρας. 

 
Στο δεύτερο µέρος της ηµερίδας, έγινε συγκριτική ̟αρουσίαση «βέλτιστων 

̟ρακτικών» αντίστοιχων υ̟ηρεσιών λοι̟ών κρατών-µελών της ΕΕ. Στο ̟λαίσιο 
αυτό, ο κ. Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β’ είχε την ευκαιρία να 
αναφερθεί στην αντίστοιχη ελληνική υ̟ηρεσία, το Γ.Ε.Μ.Η., και στις 
̟ροσ̟άθειες αναβάθµισης και γενίκευσης της εφαρµογής του τελευταίου, καθώς 
και στο θεσµό του ∆ιαµεσολαβητή του Ε̟ενδυτή (web: 
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=220&la=2), ενός καινούριου 
και καινοτόµου θεσµού για τα ελληνικά δεδοµένα, ̟ου, στο σύντοµο διάστηµα 
της δράσης του, έχει τύχει ευµενών σχολίων α̟ό ξένους ε̟ενδυτές στην Ελλάδα. 

  
◊◊◊◊◊ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

-  Στοιχεία για διµερείς τουριστικές ροές Ελλάδος – Βουλγαρίας  

 

Σύµφωνα  µε τα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου (NSI), 
το 2013 οι αφίξεις Βουλγάρων ε̟ισκε̟τών στην Ελλάδα ανήλθαν σε ̟ερί̟ου 
829.000, σηµειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,9% σε σχέση µε το 2012. Ειδικότερα, 
οι αφίξεις Βουλγάρων στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής και διακο̟ών 
ανήλθαν σε 304.331, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση της τάξης του 17%. 
Σηµειώνεται ότι ο µεγαλύτερος αριθµός αφίξεων Βουλγάρων στην Ελλάδα για 
λόγους αναψυχής και διακο̟ών είχε καταγραφεί το 2011 (̟ερί̟ου 330.000). 
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ΛΟΓΟΙ ΑΦΙΞΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 2013

37%

16%

47%

∆ιακοπές/αναψυχή Επαγγελµατικοί λόγοι Άλλοι λόγοι
 

Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο 

 

Συνολικά, τα ταξίδια Βουλγάρων ̟ολιτών στο εξωτερικό το 2013 
αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 3,3% σε σχέση µε το 2012 (̟ερί̟ου 3.900.000), µε την 
Ελλάδα να α̟οτελεί τον ̟ρώτο εντός Ε.Ε. ̟ροορισµό (̟οσοστό 21% των 
συνολικών ταξιδιών) και το δεύτερο συνολικά ̟ροορισµό των Βουλγάρων 
ταξιδιωτών µετά την Τουρκία (̟οσοστό 29% των συνολικών ταξιδιών). 

 

Ταξίδια Βουλγάρων πολιτών στο εξωτερικό 2008–2014 (ανά µήνα και σε χιλιάδες) 

 
 Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (web: 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Tourism2014-04_en_W54SW9E.pdf)  

 
Το ̟ρώτο τετράµηνο 2014, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του 

βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, οι αφίξεις Βουλγάρων ε̟ισκε̟τών στην 
Ελλάδα εµφανίστηκαν αυξηµένες κατά 13,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη 
̟ερίοδο του 2013. Ειδικότερα, όµως, οι αφίξεις Βουλγάρων στην Ελλάδα για 
λόγους αναψυχής/διακο̟ών µειώθηκαν το ως άνω διάστηµα κατά 7,3%.  

 
Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις Ελλήνων ε̟ισκε̟τών στη Βουλγαρία το 2013, 

αυτές εµφανίζονται ελαφρά αυξηµένες κατά 1,6% σε σχέση µε το 2012, 
αντιστοιχώντας σε ̟ερί̟ου 1.105.437.  Οι αφίξεις Ελλήνων ε̟ισκε̟τών στη 
Βουλγαρία το α' δίµηνο 2014 ̟αρέµειναν ουσιαστικά αµετάβλητες σε σχέση µε 
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την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013. Συνε̟ώς, σε ό,τι αφορά τις ροές Ελλήνων 
ε̟ισκε̟τών στη Βουλγαρία καταγράφονται σταθερο̟οιητικές τάσεις. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

IV. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 

– Έκθεση International Technical Fair (Φιλι̟̟ού̟ολη, 29.09 – 04.10.2014) 

 
Το Γραφείο µας έχει αναρτήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=4029
6  ̟ληροφοριακό υλικό για την εν θέµατι Έκθεση και τις ε̟ιµέρους θεµατικές 
εκθέσεις, ̟ου τη συγκροτούν, το ο̟οίο λάβαµε α̟ό τους διοργανωτές.  

 
Σηµειώνεται ότι το International Technical Fair είναι µια α̟ό τις 

σηµαντικότερες εκθέσεις, ̟ου διοργανώνονται ετησίως στη Βουλγαρία. Οι 
ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν, ε̟ίσης, να λάβουν ̟ληροφορίες α̟ό την ε̟ίσηµη 
ιστοσελίδα της έκθεσης (web: http://www.fair.bg/NR/exeres/5178EA61-66E8-
4BBF-80EF-88A71477970F.htm).   

 
◊◊◊◊◊ 

V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ∗∗∗∗ 
  

 

– Κατάστηµα Οµίλου ΣΑΡΑΦΙ∆Η στο Sofia Ring Mall – Εύρεση ̟ροσω̟ικού 

 
Ο Όµιλος ΣΑΡΑΦΙ∆Η θα συµµετέχει στο νέο εµ̟ορικό κέντρο Sofia Ring 

Mall, µέσω του Notos Department Stores, µε όλα τα concept του Οµίλου. Για 
αυτό το νέο κατάστηµα (shop in shop) στο Εµ̟ορικό Κέντρο Sofia Ring Mall η 
εταιρεία θα χρειαστεί συνολικά 13-15 άτοµα και ένα άτοµο ε̟ι̟λέον ̟ου θα είναι 
συνολικά υ̟εύθυνος. 

 
Οι ̟ωλητές / ̟ωλήτριες ̟ου θα ε̟ιλεγούν θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν τη 

βουλγαρική και αγγλική γλώσσα, ενώ θα εκτιµηθεί ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία σε 
                                                

∗
 Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη 

Σόφια ενηµερώνει τις ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι µπορούν να προβάλλουν 

δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη βουλγαρική αγορά µέσω του παρόντος Ενηµερωτικού 

∆ελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δηµοσίευση (µε ενηµερωτικό και 

όχι διαφηµιστικό χαρακτήρα) µπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

economy@grembassysofia.org µε την ένδειξη «Για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο». 
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ανάλογη θέση, καθώς και η γνώση ελληνικών. Ο υ̟εύθυνος του καταστήµατός 
θα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ικοινωνιακός, να έχει διοικητικά ̟ροσόντα και να γνωρίζει 
βουλγάρικα, αγγλικά, και ελληνικά. Ε̟ιθυµητό είναι ̟τυχίο Οικονοµικής 
Σχολής, γνώσεις Η/Υ και Reporting. Όλα τα άτοµα ̟ου θα ε̟ιλεγούν θα 
εκ̟αιδευθούν α̟ό την εταιρεία στην Ελλάδα. 
 

Email µε τα βιογραφικά των ενδιαφεροµένων µ̟ορούν να α̟οστέλλονται 
α̟ευθείας στον κο Γιώργο Α. Σαραφίδη (υ̟εύθυνο των καταστηµάτων 
“Παρουσίαση” στη Β. Ελλάδα): sg@sarafidisgroup.gr (τηλ.: 0030 2310 220933). 
 

 
◊◊◊◊◊ 

 

 

 

 

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=%2Ffro
ntoffice%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 

 


