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ПОЗНАТИ КОМПАНИИТЕ 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА 

"ЧЕБРЕН" И "ГАЛИШТЕ"

Германскиот енергетски гигант 
"РВЕ" во конзорциум со словенечката 
"ХСЕ", шпанската "Ибердрола", 
грчкото електростопанство "ПСС" во 
конзорциум со грчката градежна 
компанија "Актор" и американски 
конзорциум, австрискиот "Вербунт" и 
кинеската компанија "Хајнен" се дел 
од компаниите кои ќе се тркаат за 
изградба на двете големи 
хидроцентрали "Чебрен" и "Галиште", 
дознаваме од извори во 
Министерството за економија. 
Изградбата на хидроцентралата 
"Чебрен" се проценува на 338,3 
милиони евра со инсталирана 
моќност од 347 мегавати. Браната 
треба да биде готова за шест години. 
Хидроцентралата "Галиште" ќе има 
инсталирана моќност од 193 мегават 
часови, изградбата ќе чини 200,2 
милиони евра, а ќе биде готова за 
седум години. Вкупната моќност на 
двете хидроцентрали е два пати 
поголема од онаа на ТЕЦ "Неготино".

ССК СО НОВ ИЗВРШЕН 
ДИРЕКТОР И НОВ 
КОРПОРАТИВЕН 

ИДЕНТИТЕТ  

Сојузот на стопански комори (ССК) 
го претстави новиот извршен 
директор Никола Ефтимов и го 
промовира новиот корпоративен 
идентитет на ССК. 

"Зацврстување на веќе 
етаблираната позиција на ССК, 
зголемување на бројот на услуги и 
подобрување на организираноста на 
членките ќе бидат моите идни 
приоритети", изјави Ефтимов на прес-
конференција. Тој додаде дека 
Сојузот ќе ги брани интересите на 
неговите членки преку нивно 

застапување пред релевантните 
институции. 

"Партнерскиот однос со Владата не 
значи само изнесување на 
проблемите и иницијативите, туку и 
да бидете ислушани, но и да се 
преземат конкретни чекори од 
страна на институциите", нагласи 
Ефтимов. 

Според претседателот на Сојузот, 
Венко Глигоров, улогата на 
извршниот директор е да го 
претставува ССК и да ги застапува 
интересите на неговите членки во 
односите со партнерските 
организации, институции и медиуми. 

Осврнувајќи се на новиот 
корпоративен идентитет извршниот 
директор во маркетинг-агенцијата 
"Меккен Ериксон", Владимир 
Димовски, рече дека новото лого на 
Комората е едноставно, впечатливо и 
лесно препознатливо, а ги 
симболизира современите текови и 
определби на дејствување на ССК. 

"Кругот асоцира на синџир, 
односно сојуз, а симболите во форма 
на буквата 'с' значат стабилност, 
сигурност и современост. 
Отвореноста на кругот симболизира 
непречен проток на информации, 
енергија и живот", истакна Димовски. 

"МАКИНВЕСТ" МОРА ДА 
СЕ ДОЕКИПИРА ЗА ДА 

ДАВА РЕЗУЛТАТИ

На македонската агенција за 
странски инвестиции "МакИнвест" й  
е потребен годишен буџет од 500.000 
до 750.000 евра за да биде 
конкурентна во регионот на 
Југоисточна Европа и за да привлече 
странски инвеститори, изјавија 
деновиве меѓународни консултанти 
за странски инвестиции. 

Освен зголемувањето на 
годишниот буџет, кој моментно 
изнесува помалку од 100.000 евра, 
според експертите, "МакИнвест" 

треба да го зголеми и бројот на 
вработени на најмалку 20-30 
работници и да отвори свои 
претставништва во повеќе земји во 
Европа, Азија и САД. Сега во 
Агенцијата работат 5 лица, а таа нема 
свои претставништва во странство. 

Освен зацврстувањето на 
капацитетите и финансиската база на 
Агенцијата, за да привлече странски 
инвеститори Македонија треба 
посериозно да работи на градењето 
на генералниот имиџ на земјата и на 
поагресивно промовирање на 
нејзините можности. 

Според досегашното искуство, 
трите најдобри начини за 
привлекување странски инвестиции 
се промовирање слободни зони, 
индустриски зони како Бунарџик, 
кластерска промоција на секторите и 
привлекување на стратешки 
инвеститори, како што е "Џонсон 
Контрол". 
 
ПОТПИШАН ПРОТОКОЛОТ 

ЗА НАФТОВОДОТ АМБО

Деновиве во Охрид, Македонија и 
Албанија потпишаа Протокол за 
прецизирање на местата низ кои ќе 
минува нафтоводот АМБО. 
Предвидено е излезната точка од 
Македонија да биде кај селото 
Лакаица, додека влезна точка во 
Албанија треба да биде кај селото 
Стеблеве, Општина Елбасан.
По дефинирањето на влезно-



излезните точки меѓу Македонија и 
Албанија, преостанува и третата 
земја која е вклучена во АМБО, 
Бугарија, да ја одреди излезната 
точка кон Македонија.
Неодамна бугарската страна даде 
уверување дека во догледно време 
ќе ја одреди својата излезна точка, по 
што би се стекнале услови за 
потпишување билатерален протокол 
со нашата земја. Македонија ја 
утврди месноста Деве Баир како 
влезна точка на источниот дел на 
трасата на нафтоводот АМБО.

ОБЈАВЕН ТЕНДЕРОТ ЗА 
ТРЕТ МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

Агенцијата за електронски 
комуникации конечно го објави 
тендерот за трет мобилен оператор 
во Македонија. Тендерот е објавен во 
домашните медиуми, а треба да се 
најде и на страниците на "Фајненшл 
тајмс". Заинтересираните компании 
треба своите понуди да ги достават 

до 12 јануари 2007 година, а понудите 
ќе бидат отворени на 17 јануари. 
Право на учество имаат домашни и 

странски компании кои имаат 
најмалку два милиона корисници на 
јавни мобилни комуникациски услуги 
и годишен приход од повеќе од 300 

милиони евра во 2004 и во 2005 
година. При изборот на мобилниот 
оператор ќе влијаат цената на 
услугите што ќе се понуди со 50 
поени, висината на еднократниот 
надоместок за добивање одобрение 
за користење радиофреквенции, која 
ќе се вреднува со 25 поени и 
бонитетот на понудувачот со 25 
поени. Понудувачот ќе треба да даде 
и писмена изјава дека ќе почне со 
работа во рок од шест месеци од 
денот на добивањето на одобрението 
за користење на радиофреквенциите 
и дека по една година ќе обезбеди 30 
проценти покриеност, по две години 
50 проценти, а по четири години 90 
проценти покриеност. Понудувачот 
треба да обезбеди и банкарска 
гаранција од светски реномирана 
банка во висина од 10 проценти од 
понудениот износ. Идниот оператор, 
според предлогот на Агенцијата за 
телекомуникации, треба да плати пет 
милиони евра минимален 
еднократен надоместок.


