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των παιδιών

 45 пΟΛIΤιΣΜΟΣ
Στέλιο Αμανατίδη, επικεφαλής του «ΑΡΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ»:
Όταν υπάρχει φαντασία κι όρεξη για δημιουργία, δεν 
υπάρχουν ούτε πόρτες ούτε σύνορα

 47 ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚδΗΛΩΣΕιΣ

 48 ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Брой 23 
октомври - декември 2011
ГлавЕН РЕДактоР
Невена Кръстева
ДизайН
Калина Колибарска
автоРи и коНСУлтаНти
Мила Антонова, Ива Сиракова, Пенка Каридова, 
Спирос Николау
пРЕвоД
Олга Андреева, Мария Ненова
СНиМки
Икономедиа
РЕклаМа
Гръцки бизнес съвет в България
Фани Филипова, f.filipova@hbcbg.com
Издание на  
СДРУЖЕНИЕ „ГРЪЦКИ  
БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ” 
ул. „Оборище” 1, вх. В, ет. 4 
тел.: 950 24 40, 41, 42
факс: 950 24 43 
e-mail: info@hbcbg.com 
www.hbcbg.com

изпЪлНитЕл

Част от Икономедиа
тел: 8012 682

пЕЧат
Печатница „Алианс Принт”

ΑΡΧιΣΥΝΤΑΚΤΡιΑ
Νεβένα Κράστεβα
GraphIc DesIGn
Καλίνα Κολιμπάρσκα
ΑΡθΡΟΓΡΑφΟι ΚΑι ΣΥΜβΟΥΛΟι
Μίλα Αντόνοβα, Ίβα Σιράκοβα, Πένκα Καρίντοβα,  
Σπύρος Νικολάου
ΜΕΤΑφΡΑΣΗ
Όλγα Αντρέεβα, Μαρία Νένοβα
φΩΤΟΓΡΑφιΕΣ
Еconomedia
διΑφΗΜιΣΗ
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία
Φανή Φιλίπποβα, f.filipova@hbcbg.com

Το περιοδικό εκδίδεται από το  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
οδ. Ομπόριστε 1, εισ. В, όρ. 4 
1000 Σόφια, Βουλγαρία 
τηλ. +359 2 950 24 40, 41, 42 
φαξ: +359 2 950 24 43 
e-mail: info@hbcbg.com 
www.hbcbg.com

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Μέλος της Economedia
διΕΥθΥΝΣΗ:
τηλ. 8012 682

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τυπογραφείο „Alliance Print”





4

октомври - декември 2011от РедактоРа

Оставяме зад гърба си още една година – много 
динамична, белязана от думата „криза” и от усили-
ята за запазването на финансовата стабилност на 
целия Европейски съюз. Година на промени и нови 
лица.
В Гърция след драматични политически развития 
икономистът Лукас Пападимос, бивш директор 
на Гръцката национална банка и вицепрезидент 
на Европейската централна банка, наследи Геор-
гиос Папандреу на министър-председателския 
пост. Той ще оглавява гръцкото правителство до 
предсрочните избори на 19-и февруари. Основната 
му задача е прилагането на реформи и антикри-
зисни мерки и изпълнението на международните 
финансови ангажименти на Гърция. 
От януари в длъжност встъпва и новият българ-
ски президент – Росен Плевнелиев. Плевнелиев 
обещава да вкара нов смисъл в президентската 
институция и да я направи активен играч по 
националните приоритети. Това, което е по-важно 
за бизнеса обаче е, че, за разлика от предшестве-
ниците си, новият български държавен глава 
е бизнесмен, един от тях. Той познава отлично 
проблемите на предприемачеството и обещава 
да използва целия си опит при изпълнението на 
новите си задължения. В негово лице бизнесът се 
надява да види свой застъпник.
Промени има и в Гръцкия бизнес съвет в Бълга-
рия. Управителният съвет на сдружението избра 
Минко Герджиков за изпълнителен директор. С 
дълга кариера в държавните и местни власти и 
богат опит в българо-гръцките икономически 
отношения, той ще ръководи усилията на орга-
низацията в подкрепа на интересите на нейните 
членове чрез лобиране, идеи за бизнес развитие 
и активен диалог с компании, правителствени и 
неправителствени организации.
Новата година идва с нови предизвикателства. 
Пожелаваме ви да намерите успешните решения!

„Балкански хоризонти”

Αφήνουμε πίσω μας ακόμα μια χρονιά - πολύ δυναμική, 
στιγματισμένη από τη λέξη „κρίση” και από τις προσπάθειες 
τήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρόνος αλλαγών και νέων προσώ-
πων.
Στην Ελλάδα, μετά και τις δραματικές πολιτικές εξελίξεις, ο 
οικονομολόγος Λουκάς Παπαδήμος, πρώην διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, διαδέχτηκε τον πρωθυπουργό Γιώργο 
Παπανδρέου στο Πρωθυπουργικό θώκο. Ο κ.Παπαδήμος θα 
ηγείται της ελληνικής Κυβέρνησης έως την 19η Φεβρουρίου 
του 2012, ημερομηνία ορισμού των πρόωρων εκλογών. Κύρια 
αποστολή του, είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, των 
δημοσιονομικών μέτρων, και η εκτέλεση των διεθνών οικονο-
μικών υποχρεώσεων της Ελλάδας.
Τον προσεχή Ιανουάριο αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα 
ως πρόεδρος της Βουλγαρίας και ο κ. Ρόσεν Πλεβνέλιεφ. 
Ο νέος πρόεδρος υποσχέθηκε να δώσει ένα νέο νόημα στο 
θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας καταστώντας τη 
ενεργό παίκτη για τις εθνικές προτεραιότητες της χώρας. Το 
πιο σημαντικό όμως ειδικά για τον επιχειρηματικό κόσμο, 
είναι ότι σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο νέος 
αρχηγός του κράτους είναι επιχειρηματίας, ένας εξ’ αυτών. 
Γνωρίζει καλά τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και 
ήδη έχει υποσχεθεί να χρησιμοποιήσει όλη την εμπειρία του 
κατά την εκτέλεση των νέων καθηκόντων του. Οι επιχειρή-
σεις αναμένουν να δουν στο πρόσωπό του έναν υπερασπιστή.
Αλλαγές έχουμε και στο Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο 
στη Βουλγαρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣΒ εξέλεξε 
τον κ. Μίνκο Γκερντζίκοφ ως  Διευθύνων Σύμβουλο.  Ο κ. 
Γκερντζίκοφ με περίλαμπρη καριέρα σε κυβερνητικές και 
αυτοδιοικητικές θέσεις, μεγάλη εμπειρία στις βούλγαρο-
ελληνικές οικονομικές σχέσεις, θα διευθύνει τις προσπάθειες 
του Συμβουλίου αναφορικά με την διασφάλιση των συμφε-
ρόντων των μελών, την υποστήριξη ιδεών επιχειρηματικής 
ανάπτυξης, και ενεργού διάλογου με εταιρίες, κυβερνητικές 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Το νέο έτος έρχεται μαζί με νέες προκλήσεις. Ελπίζουμε να 
βρείτε τις επιτυχημένες λύσεις!

 „Βαλκανικοί ορίζοντες”

Драги читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
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Управителният съвет на ГБСБ избра г-н Минко Гер-
джиков за изпълнителен директор на сдружени-
ето от 1-ви октомври.  Г-н Герджиков ще ръководи 
усилията на организацията в подкрепа на интере-
сите на членовете чрез лобиране и идеи за бизнес 

развитие, поддържане на стабилни отношения с компании, 
с правителствени и неправителствени организации. Преди 
тази длъжност той е имал дълга и забележителна кариера в 
българските държавни и местни власти.

Със своя богат опит в бизнеса, дипломацията и полити-
ката, и в частност в българо-гръцките икономически отноше-
ния, г-н Герджиков ще допринесе за развитието на организа-
цията, каза председателят на управителния съвет на ГБСБ, г-н 
Стаматис Теодоропулос.

Г-н Герджиков има магистърска степен по финанси и кре-
дит от Университета за национално и световно стопанство 
(УНСС) в София. Специализирал е и "Застраховане на вън-
шнотърговската дейност" в УНСС. Работил е в "Булстрад" до 
1985 г., след което е назначен за експерт по търговските отно-
шения с Гърция в Министерството на външната търговия. От 
1987 до 1991 г. е търговско аташе към българското посолство 
в Атина, след което оглавява дирекция "Югоизточна Европа" 
в Министерството на търговията и външноикономическите 
отношения. През 1997 г. заема длъжността заместник-минис-
тър на търговията и външноикономическите отношения. 
След това до 2002 г. е икономически и търговски съветник в 
българското посолсто в Атина. Между 2002 г. и 2003 г. работи 
като съветник по международни проекти към Министер-
ството на регионалното развитие и благоустройството. От 
края на 2003 г. до 2011 г. е заместник-кмет на Столична община 
по финанси и икономически дейности.

Г-н Герджиков е женен и има две деца.  

Минко Герджиков  
е новият изпълнителен 

директор на ГБСБ

Τον κ. Μίνκο Γκερτζίκοφ επέλεξε την 1η Οκτωβρίου του 
2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣΒ για τη θέση του  διευ-
θύνοντα συμβούλου της Οργάνωσης. Στο πλαίσιο των καθηκό-
ντων του ο κ. Γκερντζίκοφ θα διευθύνει τις προσπάθειες του 
συμβουλίου, αναφορικά με τη διασφάλιση των συμφερόντων 
των μελών του, την υποστήριξη ιδεών επιχειρηματικής ανάπτυ-
ξης, και την διατήρηση σταθερών σχέσεων με εταιρίες, κυβερ-
νητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κατά το παρελθόν ο 
κ. Γκερντζίκοφ με περίλαμπρη καριέρα έχει θητεύσει επί 
μακρόν, ως αξιωματούχος, τόσο σε κυβερνητικές θέσεις, όσο 
και στην τοπική Αυτοδιοίκηση.  ¨Με την πλούσια εμπειρία του 
στις επιχειρήσεις, τη διπλωματία και την πολιτική, ιδιαίτερα στις 
βούλγαρο-ελληνικές οικονομικές σχέσεις, ο κ. Γκερντζίκοφ θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη του Συμβούλιου¨, δήλωσε χαρακτηρι-
στικά  ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ, κ. 
Σταμάτης Θεοδωρόπουλος.

Ο κ. Γκερντζίκοφ είναι κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπου-
δών στα Χρηματοοικονομικά και την Πίστη από το Πανεπιστή-
μιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας στη Σόφια. Εξειδικεύ-
τηκε στην Ασφάλιση του εξωτερικού εμπορίου στο ίδιο 
πανεπιστήμιο. Εργάστηκε για την εταιρία Bulstrad μέχρι το 
1985, κατόπιν διορίστηκε ειδικός για τις εμπορικές σχέσεις με 
την Ελλάδα στο Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου. Από το 1987 
έως 1991 υπηρέτησε ως Εμπορικός Ακόλουθος στην Πρεσβεία 
της Βουλγαρίας στην Αθήνα, ενώ αργότερα διετέλεσε διευθυ-
ντής της Διεύθυνσης Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Υπουργείο 
Εμπορίου και Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων. Το 1997 κατα-
λαμβάνει τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού των εμπορικών 
και οικονομικών σχέσεων. Στη συνέχεια και μέχρι το 2002, επι-
στρέφει στην Αθήνα, ως σύμβουλος Εμπορικών και Οικονομι-
κών υποθέσεων της Βουλγαρικής Πρεσβείας. Μεταξύ των ετών 
2002 και  2003 εργάστηκε, ως σύμβουλος διεθνών προγραμμά-
των στο Υπουργείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης και Δημοσίων 
Έργων. Ενώ από τα τέλη του 2003 μέχρι το 2011 διετέλεσε ανα-
πληρωτής δήμαρχος της Σόφιας, υπεύθυνος για τα οικονομικά 
ζητήματα.

 Ο κ. Γκερντζίκοφ είναι παντρεμένος  και έχει δύο παιδιά.  

Μίνκο 
Γκερντζίκοφ:  

Ο νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος  

του ΕΕΣΒ
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евет компании - „Бедор Ексем”, „Брейн Сторм 
консулт”, „Датикум”, „Еконт Експрес”, „Екопак Бъл-
гария”, „Инжинеринг и риск мениджмънт консул-
тант”, „Хаус Маркет България” (ИКЕА), адвокатско 
дружество "Илиев и партньори" и „Резиденс 

Ексклузив Клуб” - представиха дейността си на поредната 
среща, организирана от ГБСБ в хотел „Шератон” на 25-и 
октомври. На събитието присъстваха повече от 200 мени-
джъри на компании-членове на съвета и много гости, сред 
които и г-жа Йоанна Сотираку, пълномощен министър по 
икономическите и търговски въпроси към посолството на 
Република Гърция в София.

„Нашата цел е да намаляваме загубата на ресурс”. Така г-н 
Доминик Серважеан, управляващ директор на „Бедор Ексем”, 
описа дейността на своята компания. „Бедор Ексем” помага на 
клиентите си да повишат своята продуктивност, качеството 
на работа и клиентско обслужване, което означава и по-до-
бра вътрешна организация, оптимизация на разходите, подо-
бряване на управленските умения и организационната кул-
тура на мениджърите.

„Насочваме всичките си усилия към настоящето, а бъде-
щето идва като награда за тези усилията,” каза г-жа Камелия 
Терзийска, мениджър на „Брейн Сторм консулт”. Фирмата 
предлага широк спектър от юридически и счетоводни услуги, 
включително анализ на риска и финансовото състояние, кон-
султации за финансиране по европейски програми, данъчни 
консултации, услуги по обработка на заплати, контрол на сче-
товодна дейност и др.

Девет компании се 
представиха пред ГБСБ

ννέα εταιρίες – οι Bedor Ekcem, 
Brain Storm Consult, Daticum, 
Econt Express, Ecopack Bulgaria, 
Engineering & Risk Management 
Consultant, House Market Bulgaria 

(ΙΚΕΑ), Residence Exclusive Club και η 
δικηγορική εταιρία „Iliev and Partners” - 

παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους στη συνάντηση που 
διοργάνωσε στις 25 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Sheraton 
το ΕΕΣΒ. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 200 
διευθυντικά στελέχη των εταιρειών που είναι μέλη του Δ.Σ. του 
ΕΕΣΒ και πολλοί καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένης και της 
κας. Ιωάννας Σωτηράκου, γενικής σύμβουλου Οικονομικών & 
Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Σόφια.

„Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη σπατάλη πόρων”. Με 
αυτά τα λόγια ο κ. Ντομινίκ Σερβαζεάν, διευθύνων σύμβουλος 
της Bedor Ekcem, περιέγραψε τις δραστηριότητες της εταιρίας 
του. Η Bedor Ekcem βοηθά τους πελάτες να βελτιώσουν την 
παραγωγικότητά τους και την ποιότητα εργασίας και εξυπηρέ-
τησης των πελατών τους, πράγμα που σημαίνει καλύτερη εσω-
τερική οργάνωση, βελτιστοποίηση του κόστους, καθώς και 
βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης και οργανωτικής κουλ-
τούρας των διοικητικών στελεχών.

„Εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στο παρόν, ενώ το 
μέλλον έρχεται ως ανταμοιβή για τις προσπάθειες αυτές”, 
δήλωσε η κα Καμέλια Τερζίισκα, διευθύντρια της Brain Storm 
Consult. Η εταιρία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών και 
λογιστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 
κινδύνου και της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των συμ-
βούλων χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των 
φορολογικών συμβούλων, των υπηρεσιών μισθοδοσίας, των 
λογιστικών ελέγχων και άλλων δραστηριοτήτων.

Ο κ. Ρόσεν Μαρίνοφ, διευθύνων σύμβουλος της Daticum, 
εξήγησε τι σημαίνει ο συντοπισμός και ποιά είναι τα πλεονεκτή-
ματά του, και οδήγησε τους παρευρισκόμενους σε μια εικονική 

Εννέα εταιρείες 
παρουσίασαν τις 
δραστηριότητές  

τους στο ΕΕΣβ 
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Г-н Росен Маринов, изпълнителен директор на „Датикум”, 
обясни какво представлява колокацията и какви са нейните 
предимства и заведе присъстващите на виртуална разходка 
из „петзвездния хотел за технически съоръжения” – еднои-
менния център за данни на компанията. „Датикум” е част от 
„Сирма Груп”.

Грижата за клиентите, безспорното качество и скоростта 
са във фокуса на куриерската компания „Еконт експрес”, пред-
ставена от г-жа Алина Събева-Колева, член на нейния борд.

„Екопак България” е водещата българска организация за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки и единственият 
член на страната в европейската организация за оползотво-
ряване на отпадъци от опаковки PRO EUROPE с правото да 
ползва и предоставя на своите клиенти марката "Der Grüne 
Punkt" ("Зелена точка"), каза г-н Тодор Бургуджиев, изпълни-
телният директор на организацията.

Причните да се погрижите за сигурността на вашето про-
изводство са морални, юридически и икономически, каза г-н 
Георгиос Панопулос, изпълнителен директор на „Менидж-
мънт форс груп”, част от която е и „Инжинеринг и риск менидж-
мънт консултант”. „За нас сигурността е елемент от цивилиза-
цията”, каза той.

Г-н Тео Муратидис, мениджър на „Хаус Маркет България”, 
представи визията на „ИКЕА”, най-голямата и популярна 
верига магазини за обзавеждане в света: по-добър живот 
вкъщи. Веригата откри първия си магазин в България през 
септември.

Адвокатско дружество "Илиев и партньори" предлага не 
просто юридически услуги, а юридически решения, и нещо 
повече – юридическа стабилност и сигурност, то е „юридиче-
ски бодигард”, каза управляващият партньор Петър Илиев.

Презентациите завършиха с клип за известната „Къща на 
Яблански”, превърната в ексклузивен клуб след дълга и 
изключително сложна реставрация. Със своята неповторима 
елегантност различните помещения на „Резиденс Ексклузив 
Клуб” са чест избор за най-разнообразни събития – от бизнес 
обяди до коктейли и сватби, каза г-жа Станислава Георгиева, 
финансов и изпълнителен директор.

Срещата завърши с коктейл. ГБСБ благодари за подкре-
пата за провеждането на това събитие на „Алфа банк” , „Гло-
бул”, „Обединена българска банка”, „Германос”, както и на 
„Бедор Ексем”, „Брейн Сторм консулт”, „Датикум”, „Еконт Екс-
прес”, „Екопак България”, „Инжинеринг и риск мениджмънт 
консултант”, „Хаус Маркет България” (ИКЕА), адвокатско дру-
жество "Илиев и партньори" и „Резиденс Ексклузив Клуб”.  

περιήγηση στο „ξενοδοχείο πέντε αστέρων για τον τεχνικό εξο-
πλισμό” - το επώνυμο κέντρο δεδομένων της εταιρίας. Η 
Daticum είναι μέρος της Sirma Group.

Η εξυπηρέτηση πελατών, η αδιαμφισβήτητη ποιότητα και η 
ταχύτητα είναι στο επίκεντρο της εταιρείας ταχυμεταφορών 
Econt Express που παρουσιάστηκε από την κα Αλίνα Σάμπεβα-
Κόλεβα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της.

„Η Ecopack Bulgaria είναι η ηγετική βουλγαρική οργάνωση 
για αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας και η μόνη χώρα 
μέλος της Ευρωπαϊκής οργάνωσης για την αξιοποίηση απο-
βλήτων συσκευασίας PRO EUROPE με το δικαίωμα να χρησιμο-
ποιεί και να παρέχει στους πελάτες της το σήμα Der Grüne 
Punkt (Πράσινη τελεία)”, είπε ο κ. Τόντορ Μπουργκουντζίεφ, 
εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης.

„Οι λόγοι να ασχολείστε με την ασφάλεια της παραγωγής 
σας είναι ηθικοί, νομικοί και οικονομικοί”, δήλωσε ο κ. Γιώργος 
Πανόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Force Management 
Group, μέρος της οποίας είναι η Engineering & Risk Management 
Consultant. „Για εμάς, η ασφάλεια είναι στοιχείο του πολιτι-
σμού”, συμπλήρωσε.

Ο κ. Θεόδωρος Μουρατίδης, διευθυντής της House Market 
Bulgaria, παρουσίασε το όραμα για μια καλύτερη ζωή στο σπίτι 
των ΙΚΕΑ, η μεγαλύτερη και δημοφιλέστερη αλυσίδα επίπλων 
στον κόσμο. Η αλυσίδα άνοιξε το πρώτο κατάστημά της στη 
Βουλγαρία το Σεπτέμβριο.

Η δικηγορική εταιρία „Iliev and Partners” δεν προσφέρει 
μόνο νομικές υπηρεσίες, αλλά νομικές αποφάσεις, αλλά και 
κάτι περισσότερο – νομική σταθερότητα και ασφάλεια, με δυο 
λόγια - είναι „νομικός σωματοφύλακας”, δήλωσε ο διευθύνων 
σύμβουλος Πέταρ Ιλίεφ.

Οι παρουσιάσεις έκλεισαν με βίντεο από το περίφημο „Σπίτι 
του Γιάμπλανσκι” που έχει μετατραπεί σε μια κλειστή λέσχη 
μετά από μια μακρά και εξαιρετικά σύνθετη αποκατάσταση. 
Με τη μοναδική κομψότητά τους οι διάφοροι χώροι της 
Residence Exclusive Club χρησιμοποιούνται για μια σειρά από 
εκδηλώσεις – όπως επαγγελματικά γεύματα μέχρι κοκτέιλ και 
γάμους, είπε η κα Στανισλάβα Γκεοργκίεβα, οικονομικός και 
εκτελεστικός διευθυντής.

Η εκδήλωση έκλεισε με κοκτέιλ. Το ΕΕΣΒ ευχαρίστησε για 
την υποστήριξη στη διεξαγωγή της εκδήλωσης τους Alpha 
Bank, Globul, United Bulgarian Bank, Germanos, καθώς και 
τους Bedor Ekcem, Brain Storm Consult, Daticum, Econt 
Express, Ecopack Bulgaria, Engineering & Risk Management 
Consultant, House Market Bulgaria (ΙΚΕΑ), δικηγορική εταιρία 
„Iliev and Partners” και Residence Exclusive Club.  
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„Инвестирахме в потенциал, 
а не в реалността и та зи 
инвестиция се из плати.” Така 
г-жа Саша Бе зуханова, 
директор на правление „Пу б-
лична ад министрация” в 
„Хюлет-Пакард” за Цен-
трална и Източна Европа, 
обобщи успешния опит на 
своята компания в България 
пред членове на ГБСБ в лек-
ция в хотел „Шератон” на 
28-и ноември, посветена на 
успешните инвестиционни 
стратегии.

Решението да стъпи в 
България „Хюлет-Пакард” 
взима през 1997 г., когато макроикономическата обстановка 
в страната е много тежка и България е вече отхвърлена от 
компанията като възможна инвестиционна дестинация. То 
чудесно илюстрира колко често в стратегическите решения 
се намесва шансът, колко важна роля може да изиграе 
отделната личност и как с една своя стъпка една компания 
може да повлияе на развитието на цял сектор.

„Пренасяйки ноу-хау от световна класа, поставяйки 
млади специалисти в добра среда и обучавайки ги на най-
новите технологии, можеш да направиш цял сектор на една 
икономика конкурентен в световен план”, каза г-жа Безуха-
нова.

Тя разказа и за образователните програми, които компа-
нията провежда в различни университети с цел да се 
натрупа критична маса от способни инженери. Днес Бълга-
рия е един от стратегическите центрове на „Хюлет-Пакард” 
именно заради качествените си специалисти, каза тя. Така 
се създава добра икономическа „екосистема”, от която 
всички имат полза.

Според г-жа Безуханова и днес живеем във време на 
големи предизвикателства, когато финансовата криза 
налага преразглеждане на бизнес моделите. В тези условия 
България има някои основни предимства  - относителна 
макроикономическа стабилност и закони, които предлагат 
възможности за подкрепа на инвеститорите. Инвестито-
рите обаче трябва да играят по правилата. Тези, които идват 
с намерението да натрупат бързи и лесни пари, много бързо 
губят добрата си репутация, каза тя и призова бизнесме-
ните да уважават и подкрепят местната общност и да 
съдействат за подобрението на общата бизнес среда.

ГБСБ благодари на „Обединена българска банка”, „Гло-
бул”, „Алфа банк” и „Германос”, които помогнаха лекцията да 
се осъществи.  

Саша Безуханова пред ГБСБ: Грижете 
се за общата бизнес „екосистема”

„Επενδύσαμε στο δυναμικό και 
όχι στη πραγματικότητα, και 
αυτή η επένδυση απέδωσε”. Με 
αυτά τα λόγια η κα Σάσα Μπε-
ζουχάνοβα, διευθύντρια του 
τομέα Δημόσιας Διοίκησης της 
Hewlett Packard, για την 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
συνόψισε την επιτυχημένη 
εμπειρία της εταιρείας της στη 
Βουλγαρία, στο πλαίσιο διάλε-
ξης που έδωσε για τα μέλη του 
ΕΕΣΒ στις 28 Νοεμβρίου στο 
ξενοδοχείο Sheraton, αφιερω-
μένη στις επιτυχείς επενδυτικές 
στρατηγικές.

Η Hewlett Packard παίρνει 
την απόφαση να μπει στη βουλγαρική αγορά το 1997, όταν η 
μακροοικονομική κατάσταση της χώρας ήταν πολύ σοβαρή και η 
Βουλγαρία έχει ήδη απορριφθεί από την εταιρία ως πιθανό προο-
ρισμό επενδύσεων. Αυτό αποτελεί ένα πολύ εύγλωττο παράδειγμα 
για το πόσο συχνά οι στρατηγικές αποφάσεις είναι τυχαίες, πόσο 
σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ένας άνθρωπος και πώς 
με ένα μοναδικό βήμα μια εταιρεία μπορεί να επηρεάσει την ανά-
πτυξη του συνόλου του τομέα. „Μπορείς να κάνεις έναν ολόκληρο 
τομέα της οικονομίας ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας, με τη διασφάλιση καλού περιβάλλοντος 
για τους νέους επαγγελματίες και με την εκμάθηση νέων τεχνολο-
γιών”, υπογράμμισε η κα Μπεζουχάνοβα.

Επίσης αναφέρθηκε και στα εκπαιδευτικά προγράμματα της 
εταιρείας που παρέχονται σε διάφορα πανεπιστήμια στοχεύοντας 
στην εξασφάλιση ενός κρίσιμου αριθμού ικανών μηχανικών. 
Σήμερα, η Βουλγαρία είναι ένα από τα στρατηγικά κέντρα της 
Hewlett Packard, ακριβώς λόγω των ποιοτικών επαγγελματιών, 
τόνισε η κα Μπεζουχάνοβα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται 
ένα καλό „επιχειρηματικό οικοσύστημα”, από το οποίο επωφελού-
νται όλοι. Σύμφωνα με την ίδια και σήμερα ζούμε σε μια εποχή 
μεγάλων προκλήσεων, όταν η χρηματοπιστωτική κρίση επιβάλει 
την αναθεώρηση των επιχειρηματικών μοντέλων. Μέσα σε αυτές 
τις συνθήκες η Βουλγαρία έχει ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα 
–σχετική μακροοικονομική σταθερότητα και νόμους που προ-
σφέρουν ευκαιρίες για την υποστήριξη των επενδυτών. Οι επεν-
δυτές, ωστόσο, πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Εκείνοι που έρχο-
νται με την πρόθεση να αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα χρήματα, 
πολύ γρήγορα χάνουν την καλή φήμη τους, συμπλήρωσε η κα. 
Μπεζουχάνοβα καλώντας τους επιχειρηματίες να σέβονται και να 
στηρίζουν την τοπική κοινότητα και να συμβάλουν στη βελτίωση 
του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τέλος το ΕΕΣΒ 
ευχαρίστησε τις United Bulgarian Bank, Globul, Alpha Bank και 
Germanos για τη βοήθειά τους στη διεξαγωγή της διάλεξης.  

Η κα Σάσα Μπεζουχάνοβα στο ΕΕΣΒ: Μεριμνήστε 
για το γενικό επιχειρηματικό „οικοσύστημα”
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„За мен всяка презентация е дизайн, а не само функция; 
история, не само доводи; симфония, не само фокус; съпри-
частност, не само логика; игра, не само сериозна работа; тя 
е смисъл и страст.” Така Надежда Савова, един от признатите 
лектори по презентационни умения, обобщи най-важното 
за презентирането на среща с членове на ГБСБ на 18-и 
октомври. Срещата се проведе в хотел „Шератон” и на нея 
присъстваха повече от 170 мениджъри. Това беше първото 
от серия събития, организирани от ГБСБ, чиято цел е разви-
ването на различни практически умения.

Най-важните въпроси, на които трябва да си отговори 
презентаторът, са какво иска да чуе публиката и какъв е 
смисълът от презентацията. Страстта привлича внимание, 
смисълът ражда страст, ако не откривате смисъл, по-добре 
изобщо не презентирайте, каза г-жа Савова.

Богатия си опит като презентатор тя синтезира в прости 
практически правила как да построим презентацията си, 
как да изглеждаме уверени, как да общуваме с публиката и 
да й въздействаме. 

Ето и някои от нейните съвети:
n Отличавайте се – хората запомнят различното – с цвят, 
позиция, сила на гласа, страст. Създавайте контраст. Нару-
шавайте правилата, за да привлечете вниманието на публи-
ката и да общувате с нея.
n Споменавайте числа, само когато сте сто процента 
сигурни в тях.
n При петминутна презентация отделете 30 секунди за 
въведение, 4 минути за изложение и 30 секунди за заключе-
ние. Ако времето не ви стига, отрежете някой довод, но не и 
заключението.
n Презентаторът въздейства на публиката чрез темпото и 
мелодията на речта си и силата на гласа си. Моделирайте ги 
за своите цели – смисъл, чувство и действие.
n Търсете контакт, „рисувайте” „M” и „W” с поглед в залата, 
движете се, ако искате да развълнувате публиката.
n Бъдете верни на себе си.

ГБСБ благодари за подкрепата за провеждането на това 
събитие на „Германос”, „Алфа банк”, „Глобул” и „Обединена 
българска банка”.  

Презентирането като симфония,  
игра и съпричастност

„Για μένα, κάθε παρουσίαση είναι σχεδιασμός και όχι απλά λει-
τουργία, είναι ιστορία, όχι απλά επιχειρήματα, είναι συμφωνία, 
όχι απλά εστίαση, είναι εμπάθεια, όχι απλά λογική, είναι παιχνίδι, 
όχι απλά σκληρή δουλειά, η παρουσίαση είναι νόημα και πάθος”. 
Έτσι η κα Ναντέζντα Σάβοβα, αναγνωρισμένη ομιλήτρια στο 
πεδίο των ικανοτήτων παρουσίασης, συνόψισε τα πιο σημα-
ντικά χαρακτηριστικά της παρουσίασης σε μια συνάντηση με 
τα μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλ-
γαρία. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου στο 
ξενοδοχείο Sheraton παρουσία περισσοτέρων από 170 
διευθυντικών στελεχών. Αυτή ήταν η πρώτη από μια σειρά 
εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το ΕΕΣΒ με σκοπό την 
ανάπτυξη διάφορων πρακτικών δεξιοτήτων.

„Τα πιο σημαντικά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντή-
σει ο εισηγητής είναι τι θέλει να ακούσει το ακροατήριο και ποια 
είναι η ιδέα της παρουσίασης. Το πάθος προσελκύει την προ-
σοχή, το νόημα γέννα πάθος. Αν δεν βρίσκετε νόημα, καλύτερα 
να μην κάνετε καθόλου παρουσίαση, τόνισε η κα Σάβοβα”. Με 
πλούσια εμπειρία η ίδια στο χώρο της παρουσίασης συνθέτει 
σε μερικούς απλούς πρακτικούς κανόνες το πώς μπορούμε να 
αναπτύσσουμε την παρουσίασή μας, να δείχνουμε αυτοπεποί-
θηση, να επικοινωνούμε με το ακροατήριο και πώς να χρησιμο-
ποιούμε τακτικές επιρροής αυτού.
Ενδεικτικά μερικές από τις συμβουλές που 
παραθέτει:
n Να είστε διακεκριμένοι – οι άνθρωποι θυμούνται τους διαφο-
ρετικούς – είτε με το χρώμα, είτε με τη θέση, είτε με τον τόνο της 
φωνής, ή με το πάθος. Δημιουργήστε αντίθεση. 
n Παραβιάστε τους κανόνες για να προσελκύσετε την προσοχή 
του ακροατηρίου και να επικοινωνήσετε μαζί του.
n Αναφερθείτε σε αριθμούς μόνο όταν είστε απόλυτα σίγουροι 
ότι είναι σωστοί.
n Να έχετε υπόψη σας, ότι για μια πεντάλεπτη παρουσίαση 
χρειάζεστε 30 δευτερόλεπτα για την εισαγωγή, 4 λεπτά για την 
έκθεση και 30 δευτερόλεπτα για το συμπέρασμα. Εάν δεν σας 
φτάνει ο χρόνος, κόψτε κάποια από τα επιχειρήματα, αλλά όχι 
το συμπέρασμα.
n Ο εισηγητής μπορεί να ασκεί επιρροή στο ακροατήριο μέσω 
του ρυθμού και της μελωδίας του λόγου, και της δύναμης της 
φωνής του. Προσαρμόστε τους ώστε να ανταποκρίνονται 
στους σκοπούς σας – ανάλογα με το νόημα, την αίσθηση και τη 
δράση. Αναζητήστε επαφή με το ακροατήριο, „γράψτε” με το 
βλέμμα σας στην αίθουσα τα γράμματα "M" και "W", και μην 
παραμείνετε ακίνητοι, αν θέλετε να αφήσετε το ακροατήριο 
συγκινημένο.
n Να μείνετε πιστοί στον εαυτό σας.

Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί για την υποστήριξη για τη διεξαγωγή 
αυτής της εκδήλωσης τις εταιρίες Germanos, Alpha Bank, 
Globul και United Bulgarian Bank.  

Η παρουσίαση ως 
συμφωνία,  

παιχνίδι και εμπάθεια



11

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 ειδΗσεισ

Για συνεχή χρονιά η Ελλάδα στο Χριστουγεννιάτικο 
φιλανθρωπικό Παζάρι του IWc

Την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου, έλαβε χώρα για 17η συνεχή φορά 
στο Inter Expo Center το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι που 
διοργάνωσε  ο  Διεθνής Σύλλογος Γυναικών στη Σόφια (IWC). Μεταξύ 
των συμμετεχόντων για συνεχή χρονιά και η Ελλάδα. Με την υποστήριξη 
του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία και της 
Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια το ελληνικό περίπτερο προσέλκυσε 
τους επισκέπτες με τα παγκοσμίου φήμης προϊόντα του όπως το ελαιό-
λαδο, το ούζο, τις σταφίδες, τις οργανικές μαρμελάδες, και το μέλι,  τα 
λουκούμια, το λουκάνικο και τα κρασιά. Το διπλανό κυπριακό περίπτερο 
προσέφερε παραδοσιακά εδέσματα.

Κάθε χρόνο το παζάρι, που διοργανώνεται από τις συζύγους ξένων 
διπλωματών και επενδυτών στη Βουλγαρία, συγκεντρώνει χιλιάδες επι-
σκέπτες, καθώς και εκατοντάδες εθελοντές. Όλα τα χρήματα που συλλέ-
γονται χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των φιλανθρωπικών 
έργων του συλλόγου σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των 
έργων σε παιδικές οργανώσεις και γηροκομεία, καθώς και για τη χρημα-
τοδότηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων εκπαίδευσης, υγείας και 
κατάρτισης.

Гърция отново участва в коледния 
благотворителен базар на IWc

В първата неделя на декември Международният 
женски клуб в София (IWC) организира за 17-и път 
благотворителен коледен базар в „Интер експо 
център”. Сред участниците за поредна година беше 
и Гърция. Гръцкият щанд, подкрепен от ГБСБ и от 
посолството на Република Гърция, привличаше 
посетители с известните из целия свят зехтин, узо, 
стафиди, био сладка и мед, локум, суджуци и вина. 
До него традиционни лакомства предлагаше и 
щандът на Кипър. Ежегодно базарът, организиран 
от съпругите на дипломати и чуждестранни инвес-
титори в България, събира хиляди посетители и 
стотици доброволци. Всички събрани средства се 
използват за финансиране на благотворителни 
проекти на клуба в цялата страна, включително в 
институции за деца, домове за възрастни хора, 
както и дългосрочни образователни, здравни и 
обучителни програми.

ГБСБ направи дарение на гръцкото 
училище в София

Гръцкият бизнес съвет в България дари на гръцкото 
училище в София  четири лаптопа, три мултиме-
дийни проектора и една безжична точка за достъп 
(access point).

Дарението беше обявено от г-н Стаматис Теодо-
ропулос, председател на борда на директорите на 
сдружението, по време на коледното тържество на 
училището. В долълнение, „Интраком България”, 
която е член на ГБСБ, ще изгради и компютърната 
мрежа на училището.

Το ΕΕΣβ έκανε δωρεά στο Ελληνικό σχολείο στη 
Σόφια

 
Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία δώρισε στο 
Ελληνικό σχολείο στη Σόφια τέσσερις φορητούς υπολογιστές, τρία προ-
βολικά πολυμέσων (multimedia projector) και ένα ασύρματο σημείο 
πρόσβασης (access point).

Την ανακοίνωση σχετικά με τη δωρεά έκανε ο κ. Σταμάτης Θεοδωρό-
πουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ, κατά τη διάρ-
κεια του Χριστουγεννιάτικου πάρτι στο σχολείο. Η εταιρία Intracom 
Bulgaria, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου, αποφάσισε να αναπτύξει 
το δίκτυο υπολογιστών του σχολείου.
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Активно президентство, институция, която да 
стане център-нападател по националните прио-
ритети и да държи отворени врати за граждан-
ските институции. Това обещава новоизбраният 
президент Росен Плевнелиев. Той, заедно с вице-

президента Маргарита Попова, бяха избрани с гласовете на 
1 698 136 български граждани на втория тур на президент-
ските избори в края на октомври.

„Българското президентство ще акумулира ноу-хау, ще 
работи за обединението на нацията, ще води външна поли-
тика, базирана на националния интерес”, каза още Плевне-
лиев в нощта на изборната победа.

Номинираният от ГЕРБ доскорошен министър на регио-
налното развитие и вицепрезидентът, досега правосъден 
министър, ще встъпят в длъжност на 22-ри януари, когато 
изтича мандатът на президента Георги Първанов и замест-
ника му Ангел Марин.

Подкрепата за Плевнелиев (52,58 на сто от подадените 
гласове, преднина от 166 943 гласа спрямо подадените за 
кандидата на Българската социалистическа партия Ивайло 
Калфин) е важна, защото той си поставя за задача да реши 
дълго отлагани въпроси, свързани с дипломацията, отбра-
ната и енергетиката. А и след 10 години под ръководството 

Росен Плевнелиев:

Δραστήρια προεδρία, θεσμός στον ρόλο του κεντρικού 
επιθετικού για τις εθνικές προτεραιότητες της χώρας 
και ανοικτές πόρτες για τους κοινωνικούς φορείς. 
Αυτό υποσχέθηκε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ρόσεν 
Πλεβνέλιεφ. Ο κ. Πλεβνέλιεφ και η αντιπρόεδρος 

Μαργαρίτα Ποπόβα εξελέγησαν με τις ψήφους των 1.698.136 
Βουλγάρων πολιτών στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών 
στα τέλη Οκτωβρίου.

„Η βουλγαρική προεδρία θα συγκεντρώσει τεχνογνωσία, θα 
εργάζεται για την επανένωση του έθνους, και θα ασκεί εξωτερική 
πολιτική με γνώμονα το εθνικό συμφέρον”, δήλωσε ο κ. Πλεβνέ-
λιεφ την βραδιά της εκλογικής του νίκης.

Οι υποψήφιοι του κυβερνώντος κόμματος GERB (Πολίτες για 
την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας) - ο μέχρι πρόσφατα 
υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και η αντιπρόεδρος (μέχρι 
πρόσφατα υπουργός Δικαιοσύνης) θα αναλάβουν τα καθήκοντά 
τους στις 22 Ιανουαρίου 2012, ημερομηνία λήξης της θητείας του 
νυν προέδρου Γκεόργκι Παρβάνοφ και του αναπληρωτή του, 
Άνγκελ Μάριν.

Η εκλογική νίκη για τον κ. Πλεβνέλιεφ με ποσοστό ψήφων 
52,58%, αλλά και το προβάδισμα που έλαβε κατά 166.943 περισ-
σότερους ψήφους έναντι του αντιπάλου του, υποψήφιου του 
Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Ιβάιλο Κάλφιν, θεωρείται 

Ρόσεν Πλεβνέλιεφ: 
Η προεδρία της Δημοκρατίας σε ρόλο κεντρικού 

επιθετικού για τις εθνικές προτεραιότητες

Президентството 
ще е център-
нападател по 
националните 
приоритети

МИЛа аНтоНоВа μιλα αντονοβα

Сним
ка: Красим

ир Ю
скеселиев
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на Георги Първанов, сега Плевнелиев има амбицията да 
изпълни президентската институцията с повече смисъл и 
свеж въздух.

Плевнелиев има категорична европейска ориентация. И 
намерение да направи „Дондуков” 2 място, където се случва 
дебатът за приоритетите и решенията по тях.

задачите
Новият президент идва от частния сектор - познава отлично 
бизнеса, проблемите и предизвикателствата на предпри-
емачеството. За първи път професионалист от тази сфера 
ще представлява България, а и по всичко личи, че Росен 
Плевнелиев има намерението да пренесе и използва целия 
си опит при изпълнението на новите си задължения. Росен 
Плевнелиев и Маргарита Попова демонстрират амбиция да 
установят работещ диалог с бизнеса, професионалните 
организации, неправителствения сектор и местните власти. 
Всичко това със сигурност ще промени начина, по който 
изглежда президентството.

Ето първите обещания и приоритети на новия екип на 
„Дондуков” 2:
n Новоизбраният президент Плевнелиев обяви, че пър-

вата му задача ще е да подпише указите за отзоваване на 
посланиците, огласени като сътрудници на бившата Дър-
жавна сигурност. Обяви, че екипът му също ще бъде прове-
рен за чисто минало.
n Плевнелиев и Попова посочиха като своя задача още 

отварянето на институцията и пълна прозрачност на рабо-
тата си. Всички предизборни обещания, които сме напра-
вили в предизборната кампания, ще бъдат качени на интер-
нет страницата на президентството, за да могат гражданите 
да следят тяхното изпълнение, обяви новият президент 
след среща с предшествениците си Петър Стоянов и Жельо 
Желев.
n По отношение на енергетиката и големите енергийни 

проекти новоизбраният президент многократно заяви, че е 
против т.нар. „Голям шлем”от енергийни проекти. През яну-
ари 2008 г. след среща между президентите Георги Първа-
нов и Владимир Путин, българският държавен глава обяви 
пакета проекти АЕЦ „Белене”, нефтопровода „Бургас - Алек-
сандруполис” и газопровода „Южен поток” за „Голям шлем”, а 
подписаните договори за „позитивен, качествен пробив в 
отношенията ни”. 

„За „Голям шлем” не може да става и дума, всеки един от 
настоящите проекти следва да бъде поставен на масата и 
огледан от всички страни, за да се види каква е ползата и 
смисълът от него”. Това е позицията на наследника на Пър-
ванов на президентския пост. При всичките си публични 
изяви Плевнелиев повтаряше убеждението си, че „енерге-
тиката не е само „Голям шлем”, тя е енергийна ефективност и 
независимост, изграждане на газови връзки със съседните 
държави, либерализация на енергийния пазар, инвестиции 
в зелени енергии”. Ще работя за това, обеща още Плевне-
лиев.
n Избраният нов държавен глава обяви, че иска да има 

устройствени закони за спецслужбите до 2013 г. „България 
има модерна стратегия за национална сигурност, приета 
наскоро, която дефинира ясно задачите на службите, рис-
ковете и приоритетите. Сега е необходимо да се изработят 
устройствените закони, които гарантират, че службите ще 
работят интегрирано и над тях ще има и обществен контрол 

εξέχουσας σημασίας, για τον νέο πρόεδρο προκειμένου να προ-
χωρήσει στην επίλυση χρόνιων και άλυτων προβλημάτων στον 
χώρο της διπλωματίας, άμυνας και της ενέργειας. Μετά από την 
δεκαετή διακυβέρνηση του προκατόχου του Γκεόργκι Παρβά-
νοφ, ο κ. Πλεβνέλιεφ φιλοδοξεί σε μια ουσιαστική άσκηση των 
καθηκόντων του φέρνοντας έναν νέο αέρα ανανέωσης. Ο ίδιος 
έχοντας σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στοχεύει στην μετα-
μόρφωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας σε χώρο διαλόγου 
για τις   προτεραιότητες και τη λήψη των αποφάσεων.

Καθήκοντα & Προτεραιότητες
Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα – 
γνωρίζει καλά τον κλάδο, τα προβλήματά του και τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Για 
πρώτη φορά ένας εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα αναλαμβά-
νει την προεδρία της χώρας και όπως φαίνεται σκοπεύει να χρη-
σιμοποιήσει την εμπειρία του στην άσκηση των νέων καθηκό-
ντων του. Το νέο προεδρικό ζευγάρι έχει την φιλοδοξία να 
καθιερώσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις επιχειρήσεις, τις 
επαγγελματικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ και τις αρχές της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά σίγουρα θα οδηγήσουν στην αλλαγή 
εικόνας της Προεδρίας.

Υπεσχημένα και προτεραιότητες του νέου επιτελείου της 
„Ντοντούκοφ Νο2”:
n Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος κ. Πλεβνέλιεφ ανακοίνωσε ότι 

πρώτο καθήκον του θα είναι η υπογραφή του διατάγματος περί 
ανάκληση των πρεσβευτών, που αποκαλύφθηκαν ως συνεργά-
τες της πρώην Κρατικής Ασφάλειας. Ανακοίνωσε επίσης, ότι η 
δική του ομάδα θα ελεγχθεί εξίσου για το αν έχει καθαρό παρελ-
θόν.
n Ο κ. Πλεβνέλιεφ και η κα Ποπόβα καθόρισαν ως προτεραι-

ότητά τους το „άνοιγμα” της προεδρίας και την πλήρη διαφάνειά 
της. „Όλες οι υποσχέσεις που κάναμε κατά τη διάρκεια της προε-
κλογικής εκστρατείας θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσε-
λίδα της προεδρίας ώστε να μπορούν οι πολίτες να παρακολου-
θούν την εκπλήρωσή τους”, δήλωσε ο νέος πρόεδρος μετά τη 
συνάντηση που είχε με τους προκατόχους του, κ.κ. Πέταρ Στογιά-
νοφ και Ζέλιου Ζέλεφ.
n Αναφορικά με την ενέργεια και τα μεγάλα ενεργειακά σχέ-

δια, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι 
αντιτίθεται στη λεγόμενο „μεγάλο κράνος” των ενεργειακών 
έργων. Τον Ιανουάριο του 2008, μετά από τη συνάντηση με τον 
τότε πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος Γκεόρ-
γκι Παρβάνοφ ανακοίνωσε το πακέτο ενεργειακών σχεδίων 
„Μεγάλο κράνος” που συμπεριλάμβανε το πυρηνικό σταθμό 
„Μπέλενε”, τον αγωγό „Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη”  και τον 
αγωγό φυσικού αερίου South Stream, ενώ τις συμβάσεις που 
υπεγράφησαν τις χαρακτήρισε ως „θετική, ποιοτική εμβάθυνση 
στις σχέσεις μας”.

„Είναι αδύνατο να μιλάμε για „Μεγάλο κράνος”, κάθε ένα από 
αυτά τα έργα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο τραπέζι και να 
αξιολογηθεί ξεχωριστά για να δούμε ποια είναι τα οφέλη του”. 
Αυτή είναι η θέση για τα ενεργειακά έργα του διάδοχου του κ. 
Παρβάνοφ. Σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του ο κ. Πλεβνέλιεφ 
επανέλαβε την πεποίθησή του ότι „η ενέργεια δεν είναι μόνο το 
„Μεγάλο κράνος”, είναι η ενεργειακή απόδοση και η ανεξαρτη-
σία, η κατασκευή συνδέσεων φυσικού αερίου με τις γειτονικές 
χώρες, η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, οι επενδύσεις σε 
πράσινη ενέργεια”. „Θα εργαστώ γι’αυτό”, υποσχέθηκε ο κ. Πλεβ-
νέλιεφ.
n Ο νεοεκλεγείς αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε ότι θέλει 
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и отчетност”, каза той.
n Плевнелиев показа и готовност за провеждане на 

адекватна военна реформа и модернизация на армията. „Аз 
съм „за” армията да бъде една добре въоръжена, достойна и 
работеща армия в 21-ви век. Да не гледаме на нея само като 
на една социална програма, както беше преди няколко 
години – със стотици хиляди работещи, които в петък ги 
пускаха и в понеделник сутринта трябваше да си идват заку-
сили”. Това е позицията на Плевнелиев, който от началото на 
годината ще е и върховен главнокомандващ на българската 
армия.
n Сред реформите в дневния ред на президентската 

институция са и тези в системата на правораздаването, в 
пенсионната система и в администрацията. Новият прези-
дент се обяви за реформа в образованието и здравеопазва-
нето, за задвижване на електронното правителство и за 
стимули за бизнеса.

Плевнелиев и Попова ще встъпят в длъжност на 22-ри 
януари. Ако в месеците след това президентската институ-
ция постигне напредък по така обявените приоритети, то 
новоизбраният държавен глава наистина ще успее да 
изгради образа на активния, принципен и действен прези-
дент на България. Задачата му е да убеди гражданите, че 
може сам да бъде мотор на промяна и на политики в инте-
рес на всички. Това вероятно ще разшири още подкрепата 
за него в следващите пет години. 

Трябва да се има предвид обаче профилът на избирате-
лите на Плевнелиев и Попова – той показва, че те са доста 
взискателни.

подкрепата
Номинираните от ГЕРБ президент и вицепрезидент полу-
чиха гласовете на млади, образовани и активни граждани, 
на българите, живеещи в столицата и в големите градове. 
Това сочат данните на социологическа агенция „Алфа 
рисърч” след изборите.

Проучването показа, че най-значителната разлика в 
профила на избирателите на Плевнелиев и на неговия опо-
нент Калфин е по признак образование. От гражданите, 
завършили висше образование, 60 на сто са гласували за 
Плевнелиев, 40 процента са подкрепили Калфин. Обратното 
- гласоподавателите с основно образование са гласували 
предимно за издигнатия от левицата кандидат-президент 
(67 на сто), Плевнелиев са подкрепили 33 процента.

Показателни са и данните за разпределението на гласо-
вете по населени места. Издигнатият от БСП кандидат полу-
чава 58 на сто от гласовете в селата, 42 процента от тях са за 

μέχρι το 2013 να θεσπιστεί η νομοθεσία για την οργάνωση των 
ειδικών υπηρεσιών ασφαλείας. „Η Βουλγαρία έχει μια σύγχρονη 
εθνική στρατηγική ασφαλείας, που εγκρίθηκε πρόσφατα, και η 
οποία ορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, τους κιν-
δύνους και τις προτεραιότητες. Τώρα είναι απαραίτητο να ανα-
πτυχθεί η νομοθεσία για την οργάνωση των ειδικών υπηρεσιών 
προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουρ-
γούν ολοκληρωμένα, θα βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο και θα 
έχουν την υποχρέωση της λογοδοσίας”, εξήγησε ο νεοεκλεγείς 
πρόεδρος.
n Ο κ. Πλεβνέλιεφ επέδειξε την ετοιμότητά του να προβεί σε 

κατάλληλη αμυντική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του 
στρατεύματος. „Είμαι υπέρ της ιδέας ο στρατός του 21ου αιώνα 
να είναι καλά οπλισμένος, αξιοπρεπής και λειτουργικός. Να μην 
τον βλέπουμε απλά ως ένα κοινωνικό πρόγραμμα, όπως ήταν 
πριν από μερικά χρόνια – με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους 
που τους απελευθερώνονταν την Παρασκευή και τη Δευτέρα 
επέστρεφαν, αφού έτρωγαν το πρωινό τους στο σπίτι”. Αυτή είναι 
η θέση του κ. Πλεβνέλιεφ, ο οποίος από τις αρχές του επόμενου 
έτους θα αναλάβει και τα καθήκοντα του ανώτατου διοικητή του 
βουλγαρικού στρατού.
n Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται στην ημερή-

σια διάταξη της προεδρικής ατζέντας  λαμβάνουν χώρα και οι 
μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό και  συνταξιοδοτικό σύστημα, 
όπως και η διοικητική μεταρρύθμιση. Ο νέος πρόεδρος της 
Δημοκρατίας  τάχθηκε υπέρ της  εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 
και του συστήματος  υγείας, της επιτάχυνσης της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και της παροχής κινήτρων για τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Πλεβνέλιεφ και η κα Ποπόβα αναλαμβάνουν καθήκοντα 
στις 22 Ιανουαρίου του 2012. Εάν στους αμέσως επόμενους 
μήνες η Προεδρία της Δημοκρατίας καταφέρει να σημειώσει 
πρόοδο στις προτεραιότητες που έχει εξαγγείλει, τότε νεοεκλε-
γείς πρώτος πολίτης της χώρας θα μπορέσει και να οικοδομήσει  

Българското президентство ще 
акумулира ноу-хау, ще работи за 

обединението на нацията, ще води 
външна политика, базирана на 

националния интерес
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Плевнелиев. В София вотът е за кандидата на ГЕРБ - 62 на сто 
от гласовете, спрямо 38 процента за Калфин. В малките гра-
дове Плевнелиев са подкрепили 54 на сто от избирателите, 
останалите 46 процента са пуснали бюлетина за кандидата 
на БСП.

Повечето от младите гласоподаватели (между 18 и 31 
години) са подкрепили Плевнелиев - 62 на сто, едва 38 про-
цента от тях са пуснали бюлетина за Калфин. Кандидатът на 
ГЕРБ събра 42 на сто от гласовете на възрастните хора (над 
60 години) срещу 58 на сто за Калфин. Гражданите на въз-
раст между 31 и 60 години са разпределили гласовете си 
така: 57 на сто за Плевнелиев, 43 процента - за Калфин.

Една трета от избирателите, които на първия тур са гла-
сували за независимия кандидат Меглена Кунева, не са гла-
сували на балотажа. От тези симпатизанти на Кунева, които 
са отишли за втори път до урните, 52 процента са гласували 
за Калфин, 48 на сто - за Плевнелиев, показват още данните 
на „Алфа Рисърч”.

Интересно е и разпределението на гласовете на съна-
родниците ни в чужбина за президентския вот. На балотажа 
на 30 октомври от всички действителни бюлетини, пода-
дени в секциите зад граница, повечето са за Ивайло Калфин 
- 27 518 или 57,47%, спрямо 20 365 (42,53%) за Росен Плевне-
лиев. На първия тур Калфин също получи значително по-
силна подкрепа зад граница. Причината е, че за него гласу-
ваха традиционните избиратели на ДПС, а от всички 161 
секции за гласуване в чужбина, най-много - 41, бяха в Тур-
ция, следвани от тези в Испания - 23. Логично, там бяха 
подадени и най-много бюлетини и на двата тура на прези-
дентските избори. 

В същото време гласовете на българите, живеещи в Гър-
ция, са подадени в съвсем различна пропорция - на втория 
тур Плевнелиев е получил 892 гласа (81,61%), а Калфин - 201 

την εικόνα ενός ενεργού  Προέδρου της Δημοκρατίας, με αρχές 
και πράξεις. Βασικό μέλημα του, είναι να πείσει τους Βούλγαρους 
πολίτες, ότι μόνος του μπορεί ν’ αποτελέσει την κινητήρια δύναμη 
αλλαγής, αλλά και πολιτικών που θα λειτουργούν  προς το συμ-
φέρον όλων. Έτσι είναι πιθανό να οδηγηθεί και σε μια περαιτέρω 
διεύρυνση της εκλογικής του βάσης την επόμενη πενταετία, 
καθώς  αυτή καταγράφεται αρκετά απαιτητική σύμφωνα με τα 
όσα δείχνει το προφίλ των ψηφοφόρων του. 

Η εκλογική του βάση
Οι υποψήφιοι πρόεδρος και αντιπρόεδρος του κόμματος GERB 
έλαβαν κυρίως τις ψήφους των νέων, μορφωμένων και ενεργών 
Βουλγάρων πολιτών,  που κατά κύριο λόγο διαμένουν στην πρω-
τεύουσα και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως κατα-
γράφουν τα στοιχεία της μετεκλογικής έρευνας που πραγματο-
ποίησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Alpha Research.

Η έρευνα κατέδειξε, ότι η πιο σημαντική διαφορά στο προφίλ 
των ψηφοφόρων του κ. Πλεβνέλιεφ έναντι του αντίπαλού του, κ. 
Κάλφιν, είναι το επίπεδο εκπαίδευσης. Το 60% των αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ψήφισε υπέρ του κ. Πλεβνέλιεφ, ενώ 
το 40% υποστήριξε τον κ. Κάλφιν. Το αντίθετο συνέβη με ψηφο-
φόρους  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι, ως επί το πλεί-
στον ψήφισαν τον υποψήφιο πρόεδρο της αριστεράς με 67%, 
έναντι 33% που έλαβε ο κ. Πλεβνέλιεφ. 

Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία για την κατανομή των ψήφων 
ανά αστικό κέντρο. Ο υποψήφιος πρόεδρος του σοσιαλιστικού 
κόμματος BSP πήρε το 58% των ψήφων στις αγροτικές περιοχές, 
ενώ το 42% πήρε ο κ. Πλεβνέλιεφ. Στη Σόφια το 62% των ψηφο-
φόρων υποστήριξαν τον υποψήφιο του GERB, έναντι 38% που 
υποστήριξαν τον κ. Κάλφιν. Στις μικρές πόλεις ο κ. Πλεβνέλιεφ 
απέσπασε το 54% των ψηφοφόρων, έναντι 46% που έλαβε ο 
υποψήφιος του BSP.

Την πλειοψηφία μεταξύ των νέων ψηφοφόρων ηλικίας 18 
έως 31 ετών έλαβε ο κ. Πλεβνέλιεφ με ποσοστό 62%, ενώ μόνο το 
38% από αυτούς συγκέντρωσε ο κ. Κάλφιν.  Στις ηλικίες άνω των 
60 ετών ο υποψήφιος του GERB συγκέντρωσε το 42% , έναντι  
58%  που έλαβε ο κ. Κάλφιν. Ενώ αναφορικά με τους πολίτες ηλι-
κίας 31 έως 60 ετών, το 57% ψήφισαν τον κ. Πλεβνέλιεφ, και το 
43%  τον κ. Κάλφιν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ένα τρίτο των ψηφοφόρων που 
στον πρώτο γύρο ψήφισαν την ανεξάρτητη υποψήφια για την 
Προεδρία , κα Μεγκλένα Κούνεβα, δεν ψήφισαν στο δεύτερο 
γύρο. Ωστόσο το 52% των υποστηρικτών της, οι οποίοι πήγαν για 
δεύτερη φορά στις κάλπες, έδωσαν την ψήφο τους στον κ. Κάλ-
φιν, έναντι 48% που προτίμησαν τον κ. Πλεβνέλιεφ, όπως προκύ-
πτει από  τα στοιχεία της έρευνας της Alpha Research.

Ενδιαφέρον προκαλεί και η κατανομή των ψήφων για την 
εκλογή Προέδρου των Βουλγάρων πολιτών που ζουν στο εξωτε-
ρικό. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 30 Οκτω-
βρίου εκ του συνόλου των εγκύρων  ψηφοδελτίων στα εκλογικά 
κέντρα του εξωτερικού, ο Ιβάιλο Κάλφιν έλαβε - 27.518 ψήφους 
και το 57,47%, έναντι 20.365 ψήφων και το 42,53%  για τον Ρόσεν 
Πλεβνέλιεφ.  Σημειωτέο  δε, ότι και στον πρώτο γύρο ο κ. Κάλφιν 
έλαβε μεγαλύτερη υποστήριξη στο εξωτερικό. Αιτία για το εν 
λόγω εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί το γεγονός, ότι τον Ιβάιλο 
Κάλφιν ψήφισαν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του κόμματος 
DPS (Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών). Από όλα τα 161 εκλο-
γικά τμήματα στο εξωτερικό, τα περισσότερα  41 στον αριθμό 
βρίσκονταν στην Τουρκία, και κατά σειρά να ακολουθούν  εκείνα 
της Ισπανίας ( 23). Συνεπώς εκεί συγκεντρώθηκε και ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός ψήφων και στους δύο γύρους των προεδρικών 
εκλογών. 

Снимка: Геарги Кожухаров
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(18,39%) от сънародниците ни, живеещи там. В Гърция бяха 
открити само две избирателни секции - в Атина и в Солун, 
където има български дипломатически представителства. 
Причината е, че местните закони не позволяват разкриване 
на секция за гласуване в населено място, в което няма пред-
ставителство на съответната държава.

отзвукът
С победата на Росен Плевнелиев на президентските избори 
най-важните държавни постове вече са в ръцете на управ-
ляващата партия ГЕРБ, отбелязаха след изборите междуна-
родни медии и агенции. Повечето издания коментираха, че 
това е допълнителен ресурс за провеждане на обещаните 
реформи в държавата.

„Победата ще помогне на министър-председателя Бойко 
Борисов преди парламентарните избори през 2013 г. в най-
бедната държава от Европейския съюз, която се възстано-
вява от продължителна рецесия, засегнала приходите и 
повишила безработицата”, отбеляза „Ройтерс”. Малката раз-
лика между Плевнелиев и опонента му на балотажа Ивайло 
Калфин обаче е знак, че социалистическата партия се въз-
становява след загубата на изборите от 2009 г. и вероятно 
ще бъде основен противник на ГЕРБ на следващите избори, 
продължава агенцията.

„Анализатори оцениха президентската победа на ГЕРБ 

Την ίδια ώρα, οι Βούλγαροι πολίτες που διαμένουν στην 
Ελλάδα, ψήφισαν πολύ πιο διαφορετικά - στο δεύτερο γύρο ο κ. 
Πλεβνέλιεφ έλαβε 892 ψήφους και το 81,61%, και ο κ. Κάλφιν - 
201 ψήφους και το 18,39% των συμπατριωτών μας που ζουν εκεί. 
Στην Ελλάδα στήθηκαν μόνο δύο εκλογικά τμήματα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, δηλαδή, όπου υπάρχουν βουλγαρικές διπλω-
ματικές αποστολές. Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία δεν επι-
τρέπεται το άνοιγμα εκλογικών τμημάτων σε περιοχές όπου δεν 
υπάρχει διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας.

Ο απόηχος των εκλογών
Με τη νίκη του Ρόσεν Πλεβνέλιεφ στις προεδρικές εκλογές όλες 
οι σημαντικές κυβερνητικές θέσεις βρίσκονται πλέον στα χέρια 
του κυβερνώντος κόμματος GERB, σχολίασαν μετά τις εκλογές τα 
διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα περισσότερα 
από αυτά το εκλογικό αποτέλεσμα σημαίνει υποστήριξη για τη 
διεξαγωγή των μεταρρυθμίσεων που έχουν υποσχεθεί.

„Η νίκη θα βοηθήσει τον πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ 
πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές το 2013 στην πιο φτωχή 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ακόμα ανακάμπτει από 
την παρατεταμένη ύφεση,που έχει επηρεάσει τα έσοδα και έχει 
οδηγήσει στην αύξηση της ανεργίας”, επισημαίνει το Reuters. 
„Ωστόσο”, συνεχίζει το πρακτορείο, „η μικρή διαφορά μεταξύ του 
κ. Πλεβνέλιεφ και του αντιπάλου του στο δεύτερο γύρο, κ. Ιβάιλο 
Κάλφιν, είναι ένα σημάδι, ότι το σοσιαλιστικό κόμμα έχει ενισχυ-
θεί μετά την εκλογική ήττα του 2009 και κατά πάσα πιθανότατα 
θα είναι ο κύριος αντίπαλος του GERB στις επόμενες εκλογές”.

Επίσης, αναλυτές χαρακτήρισαν την προεδρική νίκη του 
GERB και ως μια σημαντική δοκιμή στη μέση της τετραετίας της 
κυβέρνησης μειοψηφίας πριν από τις βουλευτικές εκλογές το 
2013”, όπως σχολίασε το AFP. „Ωστόσο, οι ίδιοι αναλυτές είχαν 
εκφράσει και την ανησυχία τους, ότι ο άπειρος πολιτικός Πλεβνέ-
λιεφ μπορεί να γίνει μαριονέτα στα χέρια του ισχυρού πρωθυ-
πουργού Μπόικο Μπορίσοφ, ο οποίος τον ώθησε να πάρει μέρος 
στον προεδρικό αγώνα και συμμετείχε εξ ονόματος του στην 
προεδρική εκστρατεία”, σημείωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αντίστοιχα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian 

С победата на Плевнелиев 
управляващата партия ГЕРБ 

получи допълнителен ресурс за 
провеждане на обещаните реформи
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като важен тест в средата на управлението на правител-
ството на малцинството преди парламентарните избори 
през 2013 г.”, писа и агенция „Франс прес”. „Но те изразиха 
опасения, че неопитният политик Плевнелиев може да се 
превърне в кукла на конци за влиятелния премиер Бойко 
Борисов, който го подтикна да се бори за президентския 
пост и води кампания от негово име”, коментира АФП. 

Британският „Гардиън” съобщи, че бивш предприемач 
ще заеме президентския пост в България. Според медията 
победата на кандидата на ГЕРБ подкрепя исканията на пар-
тията за „болезнени икономически реформи в страната, 
където безработицата е 11,7% и нивата на корупция остават 
високи”.

„Българският премиер Бойко Борисов отбеляза сери-
озна победа на президентските и местните избори, след 
като избирателите подкрепиха неговия кандидат-прези-
дент Росен Плевнелиев, а управляващата партия спечели 
преобладаващата част от кметските места в страната”, 
съобщи EurActive.

и местните избори
В първите за страната избори „2 в 1” - едновременно за дър-
жавен глава и за местна власт, управляващата партия ГЕРБ 
спечели кметове в общо 60 общини, сред които 14 областни 
града. Основната опозиционна сила - БСП, получи свои 
представители начело на 93 общини, но в едва осем 
областни града. 

Движението за права и свободи (ДПС) запази позициите 
си в Кърджали и местните общини, както и в Търговищко. 
Десницата остана с влияние само в отделни общини, като 
печелившите там кметове по правило са издигнати от коа-
лиции и инициативни комитети, а не от името на Съюза на 

αναφέρεται στο, ότι την προεδρία στη Βουλγαρία θα αναλάβει 
ένας πρώην επιχειρηματίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα η νίκη 
του υποψηφίου του GERB σημαίνει υποστήριξη στα σχέδια του 
κόμματος για „οδυνηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα, 
την ώρα,  όπου η ανεργία είναι στο 11,7% και τα επίπεδα διαφθο-
ράς παραμένουν υψηλά”.

„Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ πήρε 
μεγάλη νίκη στις προεδρικές και τοπικές εκλογές, όταν οι ψηφο-
φόροι υποστήριξαν τον υποψήφιο πρόεδρο, κ. Ρόσεν Πλεβνέ-
λιεφ και το κυβερνών κόμμα κέρδισε την πλειοψηφία των δημαρ-
χιακών εδρών στη χώρα”, σχολίασε το EurActive.

δημοτικές & Νομαρχιακές Εκλογές
Στις πρώτες για τη χώρα διπλές εκλογές „2 σε 1” (διεξαγωγή 

τοπικών και προεδρικών εκλογών ταυτόχρονα), το κυβερνών 
κόμμα GERB κέρδισε 60 δήμους, εκ των οποίων 14 νομαρχίες. Η 
αξιωματική αντιπολίτευση, το σοσιαλιστικό κόμμα BSP, κέρδισε 
τις εκλογές σε 93 δήμους, αλλά μόνο σε 8 νομαρχίες κατάφερε να 
επικρατήσει.

Αντίστοιχα το Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (DPS) 
διατήρησε τις θέσεις του στο Κίρτζαλι και τους τοπικούς δήμους, 
καθώς και στην περιοχή του Ταργκόβιστε. Τα κόμματα της δεξιάς 
πήραν ελάχιστους μόνο δήμους, ενώ οι υποψήφιοι που είχαν εκεί 
αναδειχθεί, κατά κανόνα προέρχονταν από συνασπισμούς και 
ενώσεις πολιτών και όχι από την Ένωση Δημοκρατικών Δυνά-
μεων (SDS) ή από το κόμμα των Δημοκρατών για Ισχυρή Βουλγα-
ρία (DSB).

Ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά τις εκλογές, σε εννέα από τις 
συνολικά 27 νομαρχίες, κόμματα και υποψήφιοι, κατέθεσαν 
παράπονα σχετικά με περιπτώσεις  παρατυπιών καθώς και αιτή-
σεις ακύρωσης των εκλογών. Έτσι, οι τοπικές εκλογές μπήκαν 
στον τρίτο γύρο τους – τον δικαστικό, σχολίασαν οι πολιτικοί 
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демократичните сили или Демократи за силна България.
Още в първите дни след изборите, в девет от общо 27 

областни града партии и кандидати подадоха жалби за 
касиране на вота. Така местните избори навлязоха в третия 
си тур - съдебния, коментираха политически наблюдатели. 
На места е възможно съдебните решения да променят 
резултатите. 

В 18 областни града изходът на надпреварата за местна 
власт беше решена на втори тур. На места часове след края 
на гласуването на 30 октомври имаше драматични обрати 
на резултатите. Най-объркана беше ситуацията в Пловдив, 
където първоначално за победител беше сочен кандидатът 
на ГЕРБ Иван Тотев с 50,9% от гласовете. При паралелното 
преброяване, правено от социологическата агенция „Галъп”, 
на първо място излезе настоящият кмет Славчо Атанасов 
(ВМРО) с 51,3% от гласовете. В крайна сметка се оказа, че 
победител все пак е Иван Тотев с 50,84% по окончателните 
данни на Централната избирателна комисия.

В първите седмици след изборите за местна власт - кме-
тове и общински съветници, само в 15 областни града се 
оформиха стабилни мнозинства. В останалите 12 все още се 
водят разговори за подкрепа, на места мнозинствата са доста 
хлабави - въпрос на един-два гласа. Още с гласуването ГЕРБ 
получи мнозинство в общинските съвети на четири областни 
града - София, Бургас, Добрич и Габрово.   
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παρατηρητές. Πάντως είναι δυνατόν σε ορισμένες περιοχές οι 
δικαστικές αποφάσεις να αλλάξουν τα εκλογικά αποτελέσματα.

Αν και σε 18 νομαρχίες ο εκλογικός αγώνας για την τοπική 
αυτοδιοίκηση τελείωσε στο δεύτερο γύρο. Οι Δραματικές ανα-
τροπές στα αποτελέσματα που ακολούθησαν το τέλος της ψηφο-
φορίας της 30ης Οκτωβρίου σε κάποιες περιοχές δεν έλειψαν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα συγκεχυμένης  κατάστασης ήταν 
αυτή στη Πλόβντιβ, όπου πρώτα ανακηρύχθηκε νικητής ο υπο-
ψήφιος του GERB Ιβάν Τότεφ με ποσοστό ψήφων 50,9% . Σύμ-
φωνα όμως με την παράλληλη καταμέτρηση των ψήφων από το 
πρακτορείο δημοσκοπήσεων Gallup, πρώτος ερχόταν ο νυν 
δήμαρχος Σλάβτσο Ατανάσοφ του κόμματος (VMRO) με 51,3% 
των ψήφων. Τελικά και σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής 
εκλογικής επιτροπής νικητής των τοπικών εκλογών στη Πλόβ-
ντιβ  αναδείχθηκε ο κ. Ιβάν Τότεφ λαμβάνοντας το 50,84% των 
ψήφων.

Τέλος κατά τη διάρκεια των πρώτων μετεκλογικών εβδομά-
δων για την τοπική αυτοδιοίκηση, διαπιστώθηκε ότι μόνο σε 15 
νομαρχίες σχηματίστηκαν σταθερές πλειοψηφίες. Στις υπόλοι-
πες 12 νομαρχίες οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμη σε εξέλιξη 
καθώς η πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια είναι πολύ χαλαρή 
- θέμα ενός ή δύο ψήφων. Ωστόσο ξεκάθαρη ήταν η εικόνα για το 
GERB την επομένη των εκλογών, αφού απόκτησε την πλειοψη-
φία στα Δημοτικά Συμβούλια των τεσσάρων νομαρχιών της 
Σόφιας, του Μπουργκάς, του Ντόμπριτς και του Γκάμπροβο.  

Снимка: Надежда Чипева
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ИВа СИРакоВа

равителството определя Бюджет 2012 като кон-
сервативен, но единствения възможен на фона на 
случващото се в Европа и очакванията за още по-
сериозно влошаване на европейските икономики 
през следващата година. Основната задача, която 

си поставя София през следващата година, ще бъде запаз-
ване на финансовата стабилност чрез следване на политика 
на фискална дисциплина и данъчна предсказуемост. Такава е 
заявката, която даде финансовият министър Симеон Дянков 
при представянето на бюджета за следващата година пред 
парламента. 

Достатъчно консервативен ли е бюджетът
В началото на ноември обаче големите европейски иконо-
мики и Европейската комисия (ЕК) излязоха с неочаквано 
мрачни икономически данни и прогнози за следващата 
година.

"В последния месец научихме нещо, което не знаехме 
преди, а именно, че следващата година не само ще е по-
трудна от тази година, но и че ще е рецесия за голяма част от 
Европа", каза Симеон Дянков по време на изслушване в 
земеделската парламентарна комисия. "По-скоро темата е 

Бюджет 2012 – 
консервативен или оптимистичен

ιβα σιρακοβα

 κυβέρνηση ορίζει τον Κρατικό Προυπολογισμό 
του 2012 ώς μετριοπαθή, αλλά και ώς το „μη χείρον 
βέλτιστον” στο πλαίσιο των όσων συμβαίνουν στην 
Ευρώπη και τις προβλέψεις για εκτράχυνση της 
άσχημης κατάστασης των ευρωπαϊκών οικονομιών 

το επόμενο έτος. Ο κύριος στόχος που θέτει η Σόφια για την 
επόμενη χρονιά θα είναι η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας μέσω της ασκούμενης πολιτικής δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και πρόβλεψης φόρων. Αυτά δήλωσε απο το βήμα 
της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Συμεών Ντιάνκοφ κατα τη 
διάρκεια της παρουσίασης του Προυπολογιασμού για το 2012. 

Είναι ο προϋπολογισμός τόσο συντηρητικός 
όσο χρειάζεται; 
Στις αρχές του Νοεμβρίου όμως οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονο-
μίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγήκαν ανακοινώνοντας προς 
έκλπηξη όλων απροσδόκητα  δυσοίονες προβλέψεις και οικο-
νομικά στοιχεία για το επόμενο έτος. „Τον τελευταίο μήνα 
μάθαμε κάτι που δεν το ξέραμε πριν, δηλαδή, ότι το επόμενο 
έτος όχι μόνο θα είναι πιο δύσκολο από φέτος, αλλά και ότι 
μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα είναι σε ύφεση”, δήλωσε ο 
Συμεών Ντιάνκοφ κατά την ακρόαση στη Κοινοβουλευτική Επι-

Προϋπολογισμός 2012 – 
Συντήρησης ή Αισιοφροσύνης

Снимка: Надежда ЧипеваОбсъждане на Бюджет 2012 в парламентарната бюджетна комисия
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дали този бюджет, който сега сме заложили, е достатъчно 
консервативен, за да издържи на много по-тежкото положе-
ние от 2011 г. и вероятно по-тежкото финансово положение 
в Европа от 2010 г.", каза още финансовият министър. "Дос-
коро го смятахме за консервативен, но вече изглежда опти-
мистичен", каза той на следващия ден и допълни, че в евро-
зоната нещата стават неконтролируеми. Възможно е да има 
и доста по-негативен сценарий, завърши той.

Според есенната икономическа прогноза на ЕК се очаква 
забавяне на растежа навсякъде в Европа, като вероятността 
за нова рецесия на Стария континент е голяма. Всички очак-
вания за 2012 г. са променени в посока надолу. За България 
комисията предвижда икономически ръст от 2,3% догодина 
срещу ръст от 3,7%, прогнозиран през пролетта.

По показател очакван икономически ръст догодина стра-
ната ни се нарежда на пето място в Европа – при очаквана 
средна стойност на растеж в ЕС от само 0,6% и предвижда-
ния икономиките на шест държави да се свият.

Рейтинговата агенция "Фич" също определи като опти-
мистични прогнозите на правителството българската иконо-
мика да нарасне с 2,9% през 2012 г. Като нереалистичен 
определиха заложения ръст и повечето местни икономиче-
ски анализатори.

Въпреки общия песимизъм и първоначалните мрачни 
коментари за възможни промени в проектобюджета, финан-
совият министър каза, че каквито и промени да бъдат напра-
вени, те няма да засегнат макрорамката на бюджета. В при-
етия от парламента бюджет обаче залегна икономически 
ръст от 2,3%.

основните параметри на бюджета
Бюджетът предвижда икономически растеж от 2,3% и 
бюджетен дефицит от 1,3% от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на страната догодина. Според Дянков свиването на 
дефицита ще се постигне при запазване на същите нива на 
преките данъци като през 2011 г.

За 2012 г. заложените приходи в консолидирания държа-
вен бюджет са 28,7 млрд лв., а заложените разходи са 29,8 
млрд лв.

Инфлацията догодина се очаква да бъде около 2,8% и 
според финансовия министър ще се дължи до голяма степен 
на вътрешното търсене.

Долната граница на фискалния резерв ще се запази на 
същите нива като през 2011 г. - 4,5 млрд лв.

Максималният размер на новия държавен дълг, който 
може да бъде поет през 2012 г. е 4,2 млрд. лв. Към края на 
2012 г. максималният размер на държавния дълг не може да 
надвишава общо 15,3 млрд лв. С одобрението на Министер-
ски съвет министърът на финансите може да емитира дър-
жавни ценни книжа на международните пазари в размер до 
2 млрд лв. или тяхната равностойност в друга валута. Зало-
женото максимално съотношение на дълг към БВП е 19% за 
2012 г. По този показател България ще се нареди сред стра-
ните в ЕС с една от най-ниските стойности, твърди Дянков.

През 2012 г. се предвижда запазване на нивата при пре-
ките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките 
към косвените данъци чрез повишаване на акцизните ставки 
на някои енергийни продукти с цел да бъдат достигнати 
минималните нива на облагане в ЕС. Превижда се от 1 юни да 
се въведе акцизна ставка от 0,85 лв. на гигаджаул за природ-
ния газ, използван като моторно гориво, 0,10 лв. за природ-

τροπή Γεωργίας. „Το ζήτημα είναι αν ο προϋπολογισμός που 
έχει συνταχθεί είναι τόσο συντηρητικός ώστε να αντέξει μια 
πολύ πιο σοβαρή κατάσταση από αυτή του 2011 και μια ίσως 
πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη από αυτή 
του 2010”, σημέιωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών. 
„Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι ο προϋπολογισμός είναι μετρι-
οπαθής, αλλά τώρα πια μας φαίνεται αισιόδοξος”, συμπλήρωσε 
ο κ. Ντιάνκοφ την επόμενη μέρα, για να καταλήξει, „ότι τα πράγ-
ματα στην Ευρωζώνη γίνονται ανεξέλεγκτα. „Μπορεί να υπάρ-
ξουν και χειρότερα σενάρια”.

 Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται επιβράδυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ  αυξημένη είναι και η 
πιθανότητα μιας νέας ύφεσης. Όλες οι προβλέψεις για το 2012 
προσαρμόστηκαν προς τα κάτω. Για τη Βουλγαρία η Επιτροπή 
προβλέπει οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 2,3% για το επό-
μενο έτος έναντι ανάπτυξης 3,7%, που είχε προβλεφθεί σύμ-
φωνα με τις εαρινές προβλέψεις. Το επόμενο έτος η Βουλγαρία 
βάση του δείκτη αναμενόμενης οικονομικής ανάπτυξης θα 
καταλάβει την πέμπτη θέση στην Ευρώπη με δεδομένα – ότι ο 
μέσος όρος της αναμενόμενης ανάπτυξης να κυμανθεί στην ΕΕ 
στο μόλις 0,6%, ενώ έξι οικονομίες χωρών θα έχουν αρνητική 
ανάπτυξη. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch επίσης περιέ-
γραψε ως αισιόδοξες τις προβλέψεις της κυβέρνησης, ότι η 
βουλγαρική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,9% το 2012. Ως μη 
ρεαλιστικές χαρακτήρισαν τις προβλέψεις και οι περισσότεροι 
εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές.

 Παρά τη γενική απαισιοδοξία και τα αρχικά σχόλια για 
πιθανές αλλαγές στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, ο υπουρ-
γός Οικονομικών δήλωσε, „ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές δεν θα 
επηρεάσουν το μακροοικονομικό πλαίσιο του προϋπολογι-
σμού”. Ωστόσο, στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από το 
κοινοβούλιο,  η οικονομική ανάπτυξη ¨κάθισε¨ στο  2,3%.

Οι βασικές παράμετροι του προϋπολογισμού
Ο προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει αύξηση του 2,3% και 
δημοσιονομικό έλλειμμα 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με 
τον κ. Ντιάνκοφ η συρρίκνωση του ελλείμματος θα επιτευχθεί 
με διατήρηση των άμεσων φόρων στο επίπεδό του 2011. Η σχε-
διαζόμενη δημοσιονομική πολιτική το 2012 αναμένεται να επι-
τευχθεί, εάν τα έσοδα ανέρχονται σε 35,2% του ΑΕΠ και τα 
έξοδα - σε 36,5% του ΑΕΠ. Το 2012 τα προγραμματισμένα έσοδα 
στον ενοποιημένο κρατικό προϋπολογισμό ανέρχονται σε 28,7 
δισ. λέβα και τα έξοδα - σε 29,8 δισ. λέβα.

Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου 
έτους, ο πληθωρισμός αναμένεται κυμανθεί περίπου στο 2,8% 
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ния газ за отопление и нулева ставка за природния газ, 
използван за битови нужди. 

Според правителството бюджетът за догодина цели да 
обезпечи програми и дейности в образованието и културата 
за сметка на намаляване на средствата за отбрана, сигурност 
и вътрешен ред. През 2012 г. секторите, стимулиращи иконо-
мическия растеж – строежът на пътна, екологична и кому-
нална инфраструктура, опазването на културно-историче-
ското наследство, науката и образованието, ще получат и 
сериозна финансова подкрепа по оперативните програми, 
съфинансирани от ЕС.

критиките и алтернативните  
предложения 
Икономисти разкритикуваха бюджета, заради липсата на 
предвидени реформи, особено в администрацията, науката, 
образованието, здравеопазването, социалното осигуряване, 
пазара на труда и бизнес средата.

„За съжаление, това е бюджет на статуквото, не на рефор-
мите. Съветът на ЕС препоръча на страната ни спешни 
реформи в шест ключови направления, но в този бюджет не 
виждаме тези реформи, не виждаме ключови цели, мерки и 
индикатори за оценка на ефективността на публичните раз-
ходи,” каза председателят на Българската стопанска камара 
(БСК) Божидар Данев на дискусия, организирана от иконо-
мисти в началото на ноември. Според икономистите на орга-
низацията това ще бъде пречка за привличането на чужди 

και σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών θα οφείλεται κυρίως 
στην εγχώρια ζήτηση. 

Το κατώτερο όριο των δημοσιονομικών αποθεματικών θα 
διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο με το 2011 - 4,5 δισ. λέβα.

Το μέγιστο ύψος του νέου δημοσίου χρέους για το 2012 
είναι 4,2 δισ. λέβα. Στο τέλος του 2012 το ανώτατο ποσό του 
χρέους δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 15,3 δισ. λέβα. 
Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ο υπουργός Οικο-
νομικών μπορεί να εκδώσει κρατικά ομόλογα στις διεθνείς αγο-
ρές ύψους έως και 2 δισ. λέβα ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο 
νόμισμα. Η μέγιστη αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ είναι 19% 
το 2012. Έτσι η Βουλγαρία θα είναι μεταξύ των χωρών της ΕΕ με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη αυτού, σύμφωνα με τα λεγό-
μενα του κ. Ντιάνκοφ.

Το 2012 προβλέπεται να διατηρηθούν τα επίπεδα των άμε-
σων φόρων και να μεταφερθεί η φορολογική επιβάρυνση από 
τους άμεσους στους έμμεσους φόρους. Αυτό θα γίνει μέσω 
αύξησης των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
ορισμένων ενεργειακών προϊόντων, προκειμένου να επιτευ-
χθούν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Από την 1η Ιουνίου προβλέπεται η εισαγωγή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης ύψους 0,85 λέβα ανά GJ (γίγα τζάουλ) για 
το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, 
0,10 λέβα για το φυσικό αέριο θέρμανσης, καθώς και εισαγωγή 
μηδενικού συντελεστή για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιεί-
ται για οικιακούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση ο κρατικός προϋπολογισμός 
για το επόμενο έτος στοχεύει στην χρηματοδότηση προγραμ-
μάτων και δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και 
του πολιτισμού ενώ στοχεύει ταυτόχρονα στη μείωση των 
δαπανών για την άμυνα, ασφάλεια και δημόσια τάξη. Το 2012 οι 
τομείς που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως η κατα-
σκευή δρόμων, οι περιβαλλοντικές υποδομές, οι υποδομές κοι-
νής ωφελείας, η πολιτιστική κληρονομιά, η επιστήμη και η 
εκπαίδευση θα λάβουν σημαντική οικονομική στήριξη στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματο-
δοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ασκούμενη κριτική και οι εναλλακτικές 
προτάσεις
Κριτκή στον προυπολογισμό άσκησαν και οι οικονομολόγοι 
που έκαναν λόγο για έλλειψη των προβλεπόμενων  μεταρρυθ-
μίσεων ιδιαίτερα στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της 
επιστήμης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής ασφά-
λισης, της αγοράς εργασίας και του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος.

„Δυστυχώς, αυτός είναι προϋπολογισμός του κατεστημέ-
νου, όχι των μεταρρυθμίσεων. Το Συμβούλιο της ΕΕ συνέστησε 
στη χώρα μας επείγουσες μεταρρυθμίσεις σε έξι βασικούς 
τομείς, όμως σ΄αυτόν τον προϋπολογισμό δεν βλέπουμε τέτοιες 
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инвестиции. Привличането на чужди капитали ще изисква и 
редица реформи в бизнес средата, ориентирани към възста-
новяване на икономическия растеж.

И според старши икономиста на Институт „Отворено 
общество” Георги Ангелов въпросът за бизнес средата е 
пряко свързан с качеството на администрацията, съдебната 
система, образованието и здравеопазването, където не се 
предвиждат структурни реформи. Според него, ако се 
изключат средствата от еврофондовете, фактически няма 
съществени промени в инвестиционната рамка на бюджета. 

Анализаторите са критични и по отношение на полити-
ката на емитиране на нов дълг следващата година. Те смятат, 
че не е ясна стратегията на държавата по отношение на паде-
жиращата в началото на 2013 г. емисия глобални облигации 
на стойност 1,6 млрд лв., макар и най-вероятно за целта да се 
пласират еврооблигации на външните пазари на стойност 
до 2 млрд. лв. „Трябва да има стратегия какво ще се прави 
през 2013 г. Иначе може да се стигне до ситуация, в която ще 
посегнат и на парите от Сребърния фонд,” смята Ангелов. 

Анализаторите разкритикуваха и планираното увеличе-
ние на минималната работна заплата. От април 2012 г. тя ще 
се увеличи на 290 лв. от 270 лв. което ще струва на бюджета 
около 23-25 млн. лв. Според Ангелов планираното увеличе-
ние на минималната работна заплата и допълнителното уте-
жняване на общата финансова тежест за фирмите – нара-
стващи осигурителни вноски и минимални осигурителни 
прагове, административно разпространение на колектив-
ните трудови договори и др., ще доведе до допълнителни 
съкращения на работна ръка. Според БСК мотивът, че чрез 
увеличението ще се стимулира битовото потребление, като 
по този начин ще се решат проблемите в кризата, е несъсто-
ятелен, защото битовото потребление е базирано на над 80% 
внос. Това крие риск от нарастване на валутния дисбаланс на 
страната при недостига на чужди инвестиции. Чрез увеличе-
нието на минималната работна заплата фактически ще 
нараснат публичните разходи в момент, в който се говори за 
„затягане” на фискалната дисциплина, казват от камарата. 

μεταρρυθμίσεις, ούτε βασικούς στό-
χους, μέτρα και δείκτες για την αξιο-
λόγηση της αποτελεσματικότητας 
των δημόσιων δαπανών”, δήλωσε ο 
πρόεδρος του Βουλγαρικού Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών (BIA) Μποζιντάρ 
Ντάνεφ στα πλαίσια συζήτησης που 
διοργάνωσαν οικονομολόγοι στις 
αρχές Νοεμβρίου. Αυτές οι ελλείψεις, 
σύμφωνα με τους οικονομολόγους 
του Συνδέσμου, θα αποτελέσουνι 
εμπόδιο για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων. Η προσέλκυση ξένων 
κεφαλαίων απαιτεί και μια σειρά από 
μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, προσανατολισμένες  
στην ανάκτηση της οικονομικής 
ανάπτυξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επι-
κεφαλής οικονομολόγος του Ινστι-
τούτου „Ανοιχτή κοινωνία”, κ. Γκεόρ-
γκι Άνγκελοφ, που υποστηρίζει ότι 
το ζήτημα του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος έχει άμεση σχέση με την 

ποιότητα της διοίκησης, του δικαστικού συστήματος, της εκπαί-
δευσης και της υγείας, όπου δεν προβλέπονται διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός από τα κεφάλαια 
των ταμείων της ΕΕ, ουσιαστικά δεν υπάρχουν σημαντικές 
αλλαγές στο επενδυτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού.

Οι αναλυτές ασκούν κριτική και για την πολιτική έκδοσης 
νέου χρέους το επόμενο έτος. Ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει 
σαφής στρατηγική όσον αφορά την έκδοση παγκόσμιων ομό-
λογων ύψους 1,6 δισ. λέβα, η περίοδος ωριμότητας των οποίων 
λήγει στις αρχές του 2013, αν και πιθανότατα θα πουληθούν 
στις ξένες αγορές ευρωομόλογα ύψους μέχρι 2 δισ. λέβα. „Πρέ-
πει να υπάρχει στρατηγική για το 2013, αλλιώς κινδυνεύουμε να 
ξοδευτούν τα χρήματα από το Ασημένιο Ταμείο”, δήλωσε ο κ. 
Άνγκελοφ. Επικριτικά όμως στέκονται και για τη σχεδιαζόμενη 
αύξηση του κατώτατου μισθού. Από τον Απρίλιο του 2012 ο 
κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε 290 από 270 λέβα, γεγονός 
που θα κοστίζει στον προϋπολογισμό περίπου 23-25 εκατ. 
λέβα. Σύμφωνα με τον κ. Άνγκελοφ η σχεδιαζόμενη αύξηση του 
κατώτατου μισθού και η περαιτέρω αύξηση της συνολικής 
οικονομικής επιβάρυνσης για τις εταιρίες - αυξανόμενες ασφα-
λιστικές εισφορές και ελάχιστα όρια ασφαλείας, διοικητική 
κατανομή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και άλλα, θα 
οδηγήσουν σε περαιτέρω απολύσεις προσωπικού. Σύμφωνα με 
το Ινστιτούτο (BIA) είναι αβάσιμο το επιχείρημα ότι με την 
αύξηση του κατώτατου μισθού θα τονωθεί η εγχώρια κατανά-
λωση και θα λυθούν τα προβλήματα της κρίσης, επειδή η κατα-

Бюджетът за 2012 г. цели да 
обезпечи програми и дейности 

в образованието и културата 
за сметка на намаляване 
на средствата за отбрана, 
сигурност и вътрешен ред

Георги Ангелов, старши икономист на Институт „Отворено общество” Снимка: Юлия Лазарова
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Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев
 Снимка: Анелия Николова

Традиционния си алтернативен държавен бюджет пред-
стави и Институтът за пазарна икономика (ИПИ). Според 
института правителството неглижира дълговата криза в 
Европа и планира доста оптимистичен икономически рас-
теж, без да предвижда буфери. Предложението на ИПИ е да 
се заложи познатото правило за запазване на 10% от всички 
разходи по министерствата в резерв и този резерв да не се 
харчи през първите шест-девет месеца от следващата година, 
докато не стане ясно кой от сценариите за развитието на 
икономиката се случва – базовият или песимистичният. 
Друга предпазна мярка според икономистите е да се уве-
личи резервът за непредвидени разходи. Другите предло-
жения на ИПИ са за намалявена на разходите на администра-
цията за заплати и издръжка с 10%, свиване на субсидиите, 
основно помощи за земеделие и за железопътен транспорт, 

νάλωση των νοικοκυριών βασίζεται κατά 80% σε εισαγωγές. 
Αυτό ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της ανισορροπίας του νομί-
σματος της χώρας σε περίπτωση έλλειψης ξένων επενδύσεων. 
Με την αύξηση του κατώτατου μισθού ουσιαστικά θα αυξη-
θούν οι δημόσιες δαπάνες σε στιγμή που πρέπει να υπάρχει 
σκλήρυνση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, τονίζουν οι αναλυ-
τές του.

Τον παραδοσιακό του εναλλακτικό προϋπολογισμό παρου-
σίασε και το Ινστιτούτο Οικονομίας της Αγοράς (IME). Σύμφωνα 
με το ινστιτούτο η κυβέρνηση υποτιμά την κρίση χρέους στην 
Ευρώπη και κάνει υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για την 
οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να προβλέπει μέτρα ανάσχεσης.  
Η πρόταση του IME είναι να τηρηθεί ο γνωστός κανόνας για 
κατακράτηση του 10% των εξόδων των υπουργείων σε αποθε-
ματικό και το αποθεματικό αυτό να μην χρησιμοποιείται τους 
πρώτους έξι με εννέα μήνες του 2012 μέχρι να γίνει σαφές ποια 
από τα σενάρια για την ανάπτυξη της οικονομίας θα συμβεί - το 
βασικό ή το απαισιόδοξο. Ένα άλλο προληπτικό μέτρο, σύμ-
φωνα με τους οικονομολόγους, είναι να αυξηθεί το αποθεμα-
τικό απροβλέπτων. Οι άλλες προτάσεις του IME είναι για μείωση 
κατά 10% των δαπανών της διοίκησης που αφορούν μισθούς 
και συντήρηση, για μείωση, των επιδοτήσεων κυρίως για τη 
γεωργία και τους σιδηροδρόμους κατά 25% επι συνόλου που 
έχουν προγραμματιστεί, για κατάργηση του φόρου μερισμά-
των, του φόρου επί των ασφαλίστρων και του φόρου κληρονο-
μιάς, καθώς και για μείωση του φόρου των ατομικών επιχειρή-
σεων από 15% σε 10%. 

Οι οικονομολόγοι του IME προτείνουν επίσης την άρση των 
υφιστάμενων φορολογικών απαλλαγών, όπως την εκχώρηση 
του εταιρικού φόρου για τους αγρότες, τα αφορολόγητα κου-
πόνια τροφίμων και το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για τον τουρι-
σμό. Σύμφωνα με τον εναλλακτικό προϋπολογισμό που προτεί-
νεται από το IME, το έλλειμμα της χώρας για το επόμενο έτος θα 
είναι μηδενικό, ενώ σε ονομαστική αξία αναμένεται ο προϋπο-
λογισμός να κλείσει με πλεόνασμα ύψους 22,4 εκατ. λέβα σε 
σχέση με το αρνητικό έλλειμμα ύψους 1,1 δισ. λέβα περίπου 
που προβλέπει η κυβέρνηση.

 
Οι πολιτικές  
αντιδράσεις
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης αντιστάθηκαν στο σχέ-
διο του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον ηγέτη του Βουλγαρι-
κού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Σεργκέι Στανίσεφ, οι συνέπειες 
από την έγκρισή του θα είναι μαζικές πτωχεύσεις, φτώχεια και 
ανεργία. Σύμφωνα με το Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών 
δεν υπάρχουν οικονομικοί λόγοι ούτε για την προβλεπόμενη 
οικονομική ανάπτυξη, έχοντας υπόψη την αναμενόμενη συρρί-
κνωση των εξαγωγών, ούτε για τις επενδύσεις και τα φορολο-
γικά έσοδα. Ο έταιρος πρόεδρος του δεξιού Μπλε Συνασπισμού, 
Μαρτίν Ντιμιτρόφ, είχε προτείνει μηδενικό συντελεστή για τα 
κέρδη που επανεπενδύονται και τα ήδη προαναφερθέντα 
μέτρα όπως η μείωση του φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις 
και η κατάργηση του φόρου μερισμάτων. Τέλος και μετά από 
συζήτηση διάρκειας 11 ωρών, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε 
κατά πλειοψηφία, και με τους ψήφους της συμπολίτευσης και 
των ανεξάρτητων βουλευτών.

Κοινωνικές αντιδράσεις 
Ωστόσο, στον προϋπολογισμό αντέδρασαν οι αγρότες, οι επι-
στήμονες και οι φοιτητές. Πρώτοι βγήκαν στο δρόμο οι επι-
στημονικοί ερυνητές της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών 
λόγω της περικοπής κατά 5 εκατ. λέβα των χρημάτων για την 

Според икономисти в 
бюджета е планиран 
доста оптимистичен 

икономически растеж
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έρευνα. Ο πρωθυπουργός Μπορίσοφ αντέδρασε άμεσα στις 
διαμαρτυρίες και υποσχέθηκε ότι τα χρήματα θα δοθούν με 
τη μορφή κυβερνητικής συγχρηματοδότησης των έργων που 
υπάγονται στο ταμείο ερευνών. Οι επαγγελματικές ενώσεις  
αγροτών έδωσαν και αυτές με την σειρά τους το σύνθημα για 
την απαρχή μαζικών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, λόγω των 
μειωμένων επιδοτήσεων που τους κατέβαλαν ύψους 340,1 
εκατ. λέβα, αντί  570 εκατ. λέβα που τους είχε  υποσχεθεί η 
κυβέρνηση. Ο υπουργός Γεωργίας Μιροσλάβ Ναιντένοφ απο 
την πλευρά του  σε μια προσπάθεια κατευνασμού υποσχέ-
θηκε, ότι με ταχύτατες ενέργειες θα καλύψει την έλλειψη χρη-
μάτων απο άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα με τη διάθεση 
της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου, ιδέες που προς το 
παρόν, φαίνονται δύσκολα εφαρμόσημες. Τέλος οι εκπρόσω-
ποι των φοιτητικών συμβούλιων στα μεγαλύτερα πανεπιστή-
μια της χώρας απείλησαν εξίσου με κινητοποιήσεις, αντιδρώ-
ντας έτσι στη σχεδιαζόμενη αύξηση κατά 16% των διδάκτρων 
το επόμενο έτος.

Έναρξη της μεταρρύθμισης  
του συνταξιοδοτικού
Ως απάντηση στην κριτική και πιεσμένη απο την αναμονή μιας 
νέας κρίσης, η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσει τη μεταρ-
ρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος νωρίτερα από το 
προβλεπόμενο, αυξάνοντας κατά ένα έτος την ηλικία συνταξιο-
δότησης ήδη από τον επόμενο χρόνο. Η αύξηση της ηλικίας θα 
γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα ισχύει τόσο για τους 
άνδρες, όσο και για τις γυναίκες. Το όριο ηλικίας θα παραμείνει 
το ίδιο μέχρι το 2015, έκτοτε θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά 
κατά τέσσερις μήνες το χρόνο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε 
αρχικά η κυβέρνηση. Στη συνέχεια, όμως, η κυβέρνηση αναθε-
ώρησε τα σχέδιά της και η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία ότι 
η ηλικία συνταξιοδότησης να αυξάνεται κατά τέσσερις μήνες το 
χρόνο την περίοδο 2012-2021, για να φτάσει τελικά στα 63 χρό-
νια για τις γυναίκες και τα 65 χρόνια για τους άνδρες. Από το 
2012 αυξάνονται και τα χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας κατά 

с 25% от планираното и премахване на данък дивидент, 
данъка за застрахователните премии и данъка върху наслед-
ствата и намаляване на данъка върху едноличните търговци 
от 15% на 10%. Икономистите от ИПИ предлагат също и пре-
махване на действащите сега данъчни преференции, като 
преотстъпване на корпоративен данък за земеделските 
производители, необлагаемите ваучери за храна и ниската 
ставка на ДДС за туризма. Според алтернативния бюджет, 
който предлагат от ИПИ, дефицитът на страната през следва-
щата година ще е нулев, а в номинално изражение бюджетът 
дори се очаква да приключи на плюс от 22,4 млн лв. в сравне-
ние с отрицателния дефицит от близо 1,1 млрд лв, прогнози-
раха от правителството.

Опозиционните партии също очаквано се обявиха про-
тив бюджета. Според лидера на Българската социалистиче-
ска партия Сергей Станишев последствията от приемането 
му ще бъдат масови фалити, мизерия и безработица. Според 
Движението за права и свободи не съществуват икономиче-
ски основания нито за заложения икономическа ръст, заради 
очакваното свиване на износа, нито за инвестициите и 
данъчните приходи. Съпредседателят на Синята коалиция 
Мартин Димитров пък предложи други мерки - нулева ставка 
за реинвестираната печалба, както и споменатите вече нама-
ляване на данъка на едноличните търговци и премахване на 
данък дивидент. След дебати, продължили 11 часа, бюдже-
тът беше приет с гласовете на депутатите от управляващата 
партия и независими депутати. 

Той обаче беше посрещнат от протести на земеделски 
производители, учени и студенти. Първи на протест изля-
зоха научните работници от БАН заради орязаните с 5 млн. 
лв. пари за наука. Премиерът Борисов реагира светкавично 
на протестните им действия, като обеща тези пари да бъдат 
осигурени под формата на държавно кофинансиране на 
проекти към фонда за научни изследвания. Браншовите 
сдружения на земеделските производители започнаха 
мащабни протестни действия заради заложените субсидии 
от 340,1 млн лв. вместо обещаните над 570 
млн лв. Земеделският министър Мирослав 
Найденов обеща спешни действия за осигу-
ряване на недостига на субсидии от други 
места, като например предприемане на 
разпоредителни действия с имоти, собстве-
ност на министерството, но засега идеите 
му се определят като трудно реализируеми. 
Представителите на студентските съвети на 
най-големите университети в страната пък 
заплашиха с протести заради планираното 
увеличение на таксите за следване с 16% от 
догодина.

Старт на пенсионната реформа
В отговор на критиките и притиснато от 
очакваната нова криза, правителството 
реши да даде старт на пенсионната реформа 
по-рано от планираното, като вдигне с една 
година пенсионната възраст от 2012 г. както 
за мъжете, така и за жените. След това уве-
личение възрастта няма да бъде променяна 
до 2015 г., когато ще започне да расте 
плавно с по четири месеца годишно, обяви 
първоначално правителството. Впослед-
ствие обаче управляващите ревизираха Снимка: Анелия НиколоваСоциалният министър Тотю Младенов
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намеренията си и парламентът прие с гласовете на мнозин-
ството възрастта за пенсиониране да се увеличава с по 
четири месеца годишно от 2012 г. до 2021 г, когато ще дос-
тигне 63 г. за жените и 65 г. за мъжете. От 2012 г. се увеличава 
и необходимият осигурителен стаж с по четири месеца 
годишно до достигане на 37 години за жените и 40 години за 
мъжете.

Промяната ще обхване около 15 000 души. Финансовото 
министерство очаква спестените разходи от увеличението 
на пенсионната възраст да бъдат около 30 млн лв. годишно, 
а приходите около 21 млн лв. Тези средства обаче ще отидат 
директно за увеличение на минималната пенсия за осигу-
рителен стаж от 136,08 лв. на 145 лв., което ще струва 6 млн 
лв. месечно на бюджета. В момента дифицитът на пенсион-
ната система е около 4 млрд лв., а реално ефектите от про-
мяната ще се усетят към 2016-2017 г., са изчислили от финан-
совото ведомство. Промените бяха приети положително от 
бизнес организациите и, обяснимо, предизвикаха недовол-
ството на синдикатите, които обявиха готовност за стачки и 
общонационален протест. Президентът Първанов също се 
обяви против тях и наложи вето на закона.

***
Неизвестните на 2012 г. са много и повдигат редица 

въпроси. Крехкото възстановяване на икономиката на стра-
ната и реалната опасност от нова криза в европейски и све-
товен план поставят сериозно под съмнение изпълнението 
на който и да е бюджет. Заявката на София е за стабилност, 
резултатът ще бъде ясен в края на 2012 г.  

τέσσερις μήνες το χρόνο ώστε να φτάσουν 37 χρόνια για τις 
γυναίκες και 40 για τους άνδρες.

Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει 15.000 ανθρώπους περίπου. 
Το υπουργείο Οικονομικών αναμένει τα έξοδα που θα εξοικο-
νομήσει από την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης να ανέρ-
χονται σε 30 εκατ. λέβα ετησίως, ενώ τα έσοδα να είναι περίπου 
21 εκατ. λέβα. Τα κεφάλαια αυτά, όμως, θα κατευθυνθούν για 
την αύξηση της κατώτατης σύνταξης από 136,08 λέβα σε 145 
λέβα, το οποίο θα κοστίζει στον προϋπολογισμό 6 εκατ. λέβα 
μηνιαίως.

Επί του παρόντος το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος είναι περίπου 4 δισ. λέβα, και οι πραγματικές επιπτώσεις 
της μεταρρύθμισης θα γίνονται αισθητές το 2016-2017, όπως 
εκτιμούν παράγοντες του υπουργείου.

Οι αλλαγές αυτές έλαβαν θετικά σχόλια από τις ενώσεις επι-
χειρήσεων και, προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια των συνδικάτων 
αντίστοιχα, δηλώνοντας την ετοιμότητα τους για Πανβουλγα-
ρική κινητοποίηση διαμαρτυρίας. Κατά των μεταρρυθμίσεων 
αυτών στο συνταξιοδοτικό τάχθηκε και ο πρόεδρος Παρβάνοφ  
ο οπόιος άσκησε βέτο στις αλλαγές.

***
Τα άγνωστα του 2012 είναι πολλά και θέτουν μια σειρά 

ερωτημάτων. Η εύθραυστη ανάκαμψη της οικονομίας της 
χώρας και ο πραγματικός κίνδυνος μιας νέας ευρωπαϊκής και 
παγκόσμιας κρίσης θέτουν υπό σοβαρή αμφισβήτηση την 
υλοποίηση κάθε προϋπολογισμού. Η Σόφια στοχεύει στη στα-
θερότητα, όμως το αποτέλεσμα θα είναι σαφές στο τέλος του 
2012.  

Снимка: Юлия Лазарова
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Макроикономика
България отчита отрицателно външно-
търговско салдо за януари-септември
В периода януари-септември външнотърговското салдо на 
България е отрицателно и възлиза на 3,085 млрд лева, което 
е с 1 556,5 млн лв. по-малко от салдото за първите девет 
месеца на 2010 г., съобщи Националният статистически 
институт (НСИ). През септември салдото е отрицателно и е в 
размер на 565,5 млн лв. През януари - септември са изне-
сени стоки за 29 млрд лв., което е с 32% повече в сравнение 
с година по-рано. През септември износът възлиза на 3,3 
млрд лв. и нараства с 18,1% спрямо същия месец на пре-
дходната година. В първите девет месеца на 2011 г. в стра-
ната са внесени стоки за 32,1 млрд лв. или с 20,6% повече 
спрямо същия период на предходната година. През септем-
ври вносът се увеличава с 21,5% спрямо същия месец на 
предходната година и достига 3,9 млрд лева.

промишленото производство през сеп-
тември нараства с 1% спрямо август
През септември индексът на промишленото производство, 
изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1% в 
сравнение с август, съобщи НСИ. Календарно изгладеният 
индекс на промишленото производство нараства с 1,5% 
спрямо септември 2010 г. През септември спрямо предход-
ния месец производството в добивната промишленост се 
увеличава с 10,2%, в преработващата промишленост - с 
3,7%, докато в производството и разпределението на елек-

Μακροοικονομία 
Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε 
η βουλγαρία την περιοδο ιανουάριο-
Σεπτέμβριο 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου το εμπορικό ισοζύ-
γιο της Βουλγαρίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 3,085 εκατ. 
λέβα ή κατά 1.556,5 εκατ. λέβα λιγότερο από το ισοζύγιο κατά 
τους πρώτους εννέα μήνες του 2010, ανακοίνωσε η Εθνική Στα-
τιστική Υπηρεσία. Το ισοζύγιο ήταν αρνητικό μόνο το Σεπτέμ-
βριο όταν διαμορφώθηκε σε 565,5 εκατ. λέβα. Το διάστημα 
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου εξήχθησαν εμπορεύματα αξίας 29 
δισ. λέβα ή κατά 32% περισσότερο σε σύγκριση με πέρσι. Το 
Σεπτέμβριο οι εξαγωγές ανήλθαν σε 3,3 δισ. λέβα και αυξήθη-
καν κατά 18,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγού-
μενου έτος. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους στη 
χώρα εισήχθησαν προϊόντα αξίας 32,1 δισ. λέβα ή κατά 20,6% 
περισσότερο σε σύγκριση με το 2010. Το Σεπτέμβριο οι εισαγω-
γές αυξήθηκαν κατά 21,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτος και ανήλθαν σε 3,9 δισ. λέβα.
 
Αυξήθηκε κατά 1% η βιομηχανική παραγωγή 
το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο
Το Σεπτέμβριο ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής που 
υπολογίστηκε με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία, αυξή-
θηκε κατά 1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, δείχνουν τα στοι-
χεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο ημερολογιακά διορ-
θωμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 
1,5% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2010. Το Σεπτέμβριο 
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трическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 
7,2%. По-значителен ръст в преработващата промишленост 
се наблюдава при ремонта и инсталирането на  машини и 
оборудване - с 40,8%. Спад е регистриран при производ-
ството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 
14,3%.
На годишна база увеличение на промишленото производ-
ство, изчислено от календарно изгладените данни, е отче-
тено в добивната промишленост - със 7,7% и в преработва-
щата промишленост - с 2,7%, докато в производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е 
отбелязано намаление от 5,1%. Регистриран е ръст в произ-
водството на инвестиционни продукти (14,1%), в производ-
ството на енергийни продукти (2,1%) и в производството на 
продукти за междинно потребление (0,4%).

Средната заплата намалява с 0,9% през 
третото тримесечие спрямо второто
През третото тримесечие на 2011 г. средната месечна 
работна заплата намалява с 0,9% в сравнение с второто три-
месечие до 693 лв. Икономическите дейности, в които е 
регистрирано най-голямо намаление на средната месечна 
работна заплата, са търговията с недвижими имоти - с 11,1%, 
и финансовите и застрахователни дейности - с 6,2%. Най-го-
лямо увеличение на заплатата през третото тримесечие се 

του 2011 η παραγωγή της εξορυκτικής βιομηχανίας αυξήθηκε 
κατά 10,2%, η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας αυξή-
θηκε κατά 3,7%, ενώ η παραγωγή και η διανομή ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας και φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 7,2%. 
Μια σημαντική αύξηση (κατά 40,8%) στον τομέα της μεταποίη-
σης καταγράφηκε στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημά-
των και εξοπλισμού. Πτώση (κατά 14,3%) καταγράφηκε στην 
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων, εκτός 
από ενδύματα. Σε ετήσια βάση καταγράφηκε αύξηση της βιο-
μηχανικής παραγωγής, που υπολογίστηκε βάσει των ημερολο-
γιακών διορθωμένων στοιχείων, στην εξορυκτική βιομηχανία - 
κατά 7,7% και στην μεταποιητική βιομηχανία - κατά 2,7%, ενώ 
στον τομέα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου καταγράφηκε μείωση κατά 5,1%. 
Μια σημαντική αύξηση καταγράφηκε στην παραγωγή επενδυ-
τικών αγαθών (14,1%), στην παραγωγή ενεργειακών προϊόντων 
(2,1%) και στην παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών (0,4%).

Ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 0,9% το τρίτο 
τρίμηνο σε σύγκριση με το δεύτερο
Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Βουλγαρία το τρίτο τρίμηνο του 
2011 μειώθηκε κατά 0,9% και ανήλθε σε 693 λέβα, σε σύγκριση 
με το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η μεγαλύτερη μείωση του 
μέσου μηνιαίου μισθού καταγράφηκε στο εμπόριο ακίνητων 
-κατά 11,1%, και τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δρα-
στηριότητες - κατά 6,2%. Η μεγαλύτερη αύξηση των μισθών 
κατά το τρίτο τρίμηνο παρατηρήθηκε στη γεωργία - κατά 5,5%, 
και τις κατασκευές – κατά 1,9%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός τον 
Ιούλιο, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2011 ανήλθε σε 691 
λέβα, 683 λέβα και 704 λέβα, αντίστοιχα. Το τρίτο τρίμηνο του 
2011 ο μέσος μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 8,6% σε σχέση με 
το τρίτο τρίμηνο του 2010, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγρά-
φηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες - 
κατά 21,4% και στις επιστημονικές έρευνες - κατά 21,1%.
 
Οι μισθωτοί μειώθηκαν κατά 0,5% τον 
ιούλιο-Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας στα τέλη Σεπτεμβρίου 2011 οι μισθωτοί μειώθηκαν 

Индекс на промишленото производство - сезонно неизгладен
Индекс на промишленото производство - сезонно изгладен
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наблюдава в селското стопанство - с 5,5%, и строителството 
- с 1,9%. Средната месечна работна заплата за юли е 691 лв., 
за август - 683 лв., и за септември - 704 лв. През третото три-
месечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нара-
ства с 8,6% спрямо третото тримесечие на 2010 г., като най-
голямо e увеличението в медиите и далекосъобщенията - с 
21,4% и научните изследвания - с 21,1%.

Наетите по трудов договор намаляват  
с 0,5% през юли-септември
По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудов 
договор към края на септември намаляват с 10 700 или с 
0,5% спрямо края на юни, като достигат 2,19 млн души. 
Спрямо края на второто тримесечие на 2011 г. най-голямо 
намаление на наетите лица се наблюдава сред брокерите 
на недвижими имоти - с 13,2%, и хотелиерите и ресторан-
тьори - с 12,7%. Увеличението на наетите лица по трудов 
договор е най-голямо в селското стопанство - с 2,8%, и ВиК 
сектора - с 1,6%.
В края на септември наетите лица са с 9 300 или с 0,4% по-
малко в сравнение със същия месец на предходната година, 
като най-голямо намаление се наблюдава в преработва-
щата промишленост - със 17 500, в строителството - с 12 400, 
и търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети - с 11 
000. В процентно изражение намалението е най-голямо в 
строителството - с 8,6%, производството и разпределение 
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 
горива - с 5,6%, и преработващата промишленост - с 3,4%.

Ек: през 2012 г. България ще бъде петата 
дър жава в ЕС с най-нисък бюджетен дефицит
През 2012 г. България ще бъде петата държава в ЕС с най-
нисък бюджетен дефицит и една от шестте държави-членки 
на ЕС с дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт (БВП). 
Това прогнозира Европейската комисия, която публикува 
редовната си икономическа прогноза за държавите-членки 
на ЕС. Комисията очаква дефицитът на България да достигне 
2,5% от БВП при заложен в проектобюджета за догодина 
бюджетен дефицит от 1,3 на сто.
В документа пише също, че се очаква реален ръст на бъл-
гарската икономика от 2,2% през тази година и 2,3% през 
2012 г. ЕК ревизира цялостно в посока надолу прогнозата си 
за икономическия растеж в страните от ЕС. За 2013 г. прог-
нозата на ЕК за страната е за 3% реален растеж. През след-
ващите две години комисията нарежда България на пето 
място в ЕС по темп на икономически растеж, а през 2012 г. 
сред държавите от еврозоната единствено за Естония (3,2%) 
е прогнозиран по-голям растеж от този на България.

Инфраструктура
започна изграждането на подходен път 
към Гкпп „капитан андреево„
В началото на ноември започна изграждането на 3,4 км 
подходен път към ГКПП „Капитан Андреево”, част от магис-
трала „Марица”. Изпълнението на строителните работи ще е 
на стойност 21,1 млн лв., а за упражняване на строителен 
надзор щебъдат похарчени 932 000 лв. Срокът за изпълне-

κατά 10.700 ή κατά 0,5% σε σύγκριση με τα τέλη Ιουνίου, φθά-
νοντας τους 2,19 εκατ. ανθρώπους. Σε σύγκριση με το δεύτερο 
τρίμηνο του 2011, η μεγαλύτερη μείωση των μισθωτών παρα-
τηρήθηκε ανάμεσα στους κτηματομεσίτες - κατά 13,2%, και 
ανάμεσα στους ξενοδόχους και τους εστιάτορες - κατά 12,7%. Η 
αύξηση των μισθωτών είναι μεγαλύτερη στη γεωργία - κατά 
2,8%, και στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης - κατά 1,6%. 
Στα τέλη Σεπτεμβρίου οι μισθωτοί είναι κατά 9.300 ή 0,4% λιγό-
τεροι από τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου χρόνου, ενώ η 
μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα της μεταποίησης 
- κατά 17.500 ανθρώπους, στις κατασκευές – κατά 12.400, και 
στο εμπόριο και την επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 
– κατά 11.000 ανθρώπους. Η ποσοστιαία μείωση ήταν μεγαλύ-
τερη στον τομέα των κατασκευών - κατά 8,6%, στον τομέα 
παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου - κατά 5,6%, και στην μεταποιητική βιομη-
χανία - κατά 3,4%.

ΕΕ: Το 2012 η βουλγαρία θα είναι η πέμπτη 
χώρα στην ΕΕ με το χαμηλότερο έλλειμμα 
του προϋπολογισμού
Το 2012 η Βουλγαρία θα είναι η πέμπτη χώρα στην ΕΕ με το χαμη-
λότερο δημοσιονομικό έλλειμμα και ένα από τα έξι κράτη μέλη 
με έλλειμμα κάτω του 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕΠ). Αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δημοσι-
εύει τακτικές οικονομικές προβλέψεις για τα κράτη μέλη. Η Επι-
τροπή προβλέπει έλλειμμα 2,5% του ΑΕΠ της Βουλγαρίας, 
παρόλο που το σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει για τον 
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ние на проекта е 16 месеца. Той предвижда изграждането 
на пет съоръжения - мостове, надлези и подлези, голям 
пътен възел при село Капитан Андреево и разклоняване на 
магистралата на четири връзки при влизане в пункта, вклю-
чително една естакада за излизащите от България леки 
автомобили. С изграждането на подходния път ще се пре-
махне пресичането на транспортните потоци и ще се избег-
нат задръстванията при входа и изхода от граничния пункт. 
Ще се избегне и преминаването на товарния трафик през 
селото.

Удължава се срокът на договорите с ЕиБ 
за строителството на Дунав мост 2 
Правителството одобри проектите за изменения на двата 
финансови договора с Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) за строителството на Дунав мост при Видин-Калафат, 
които предвиждат сроковете за усвояване на средствата по 
заемите да се удължат до 31 декември 2012 г. ЕИБ предос-
тавя 70 млн евро за изграждането на новия мост. Неизтегле-
ните досега траншове на заемите са в размер на 29,5 млн 
евро. Забавянето на усвояването на средствата е заради 
сложността на проекта и финансирането му от няколко 
институции с различни изисквания.

започна изграждането на лот 1  
от магистрала „Струма”
През ноември започна изграждането на ЛОТ 1 от автомаги-
страла „Струма„, който обхваща 17-километровия участък от 

επόμενο χρόνο έλλειμμα 1,3%. Η Επιτροπή επίσης αναμένει για 
τη Βουλγαρία πραγματική οικονομική ανάπτυξη ύψους 2,2% 
φέτος και 2,3% το 2012. Η ΕΕ αναθεώρησε προς τα κάτω την πρό-
βλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη των χώρων της ΕΕ. 3% 
πραγματική ανάπτυξη της βουλγάρικης οικονομίας προβλέπει η 
ΕΕ το 2013. Η Επιτροπή κατατάσσει τη Βουλγαρία στην πέμπτη 
θέση στην ΕΕ σε ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα δύο 
χρόνια, ενώ το 2012 μόνο η Εσθονία από τις χώρες του ευρώ θα 
έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη (3,2%) από αυτή της Βουλγαρίας.

Υποδομές
Ξεκίνησε η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης 
στο συνοριακό σταθμό „Καπιτάν Αντρέεβο”
Στις αρχές Νοεμβρίου ξεκίνησε η κατασκευή ενός δρόμου πρό-
σβασης 3,4 χιλιομέτρων προς το συνοριακό σημείο ελέγχου 
„Καπιτάν Αντρέεβο” που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρο-
μου „Μαρίτσα”. Η συνολική αξία των εργασιών θα ανέλθει στο 
ποσό των 21,1 εκατ. λέβα, ενώ για την επίβλεψη της κατασκευής 
θα ξοδευτούν 932.000 λέβα. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
είναι 16 μήνες. Το έργο προβλέπει την κατασκευή πέντε εγκατα-
στάσεων - γέφυρες, άνω διαβάσεις και υπόγειες διαβάσεις, 
μεγάλη διασταύρωση στο χωριό Καπιτάν Αντρέεβο και τέσσε-
ρις διακλαδώσεις της εθνικής οδού στο σημείο εισόδου, συμπε-
ριλαμβανομένης μιας γέφυρας για τα εξερχόμενα από τη Βουλ-
γαρία αυτοκίνητα. Η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης θα 
βάλει τέλος στη διασταύρωση των ροών κυκλοφορίας και θα 
λύσει τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στην 
είσοδο και έξοδο από το συνοριακό σημείο ελέγχου. Θα απο-
φευχθεί και η εμπορευματική κίνηση μέσω του χωριού.
 
Παρατείνονται οι συμβάσεις με την ΕΤΕπ για 
την κατασκευή της δεύτερης γέφυρας στο 
δούναβη
Η κυβέρνηση ενέκρινε τα σχέδια τροποποίησης των δυο οικο-
νομικών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) για την κατασκευή της γέφυρας μεταξύ των πόλεων 
Βίντιν και Καλαφάτ. Οι συμβάσεις προβλέπουν την παράταση 
τις προθεσμίες για την απορρόφηση του δανείου μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2012. Η ΕΤΕπ προσφέρει 70 εκατ. ευρώ για την 
κατασκευή της νέας γέφυρας. Οι μη απορροφημένες δόσεις 
του δανείου μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 29,5 εκατ. ευρώ. Η 
καθυστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων οφείλεται 
στην πολυπλοκότητα του έργου και στο γεγονός ότι χρηματο-
δοτείται από διάφορες φορείς με διαφορετικές απαιτήσεις.
 
Άρχισε η κατασκευή του πρώτου τμήματος 
του αυτοκινητόδρομου „Στρούμα”
Τον Νοέμβριο ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου τμήματος (Lot 
1) του αυτοκινητοδρόμου „Στρούμα”, μήκους 17 χιλιομέτρων, 
μεταξύ των πόλεων Ντόλνα Ντικάνια και Ντούπνιτσα. Η αξία του 
έργου ανέρχεται σε 58,534 εκατ. λέβα. Το έργο θα υλοποιηθεί με 
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην 
περιοχή. Περιλαμβάνει την κατασκευή 15 εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπογείων διαβάσεων και των διό-
δων διέλευσης μεγάλων και μικρών ζώων. Η προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου είναι 25 μήνες. Ο ανάδοχος του έργου είναι μια 
κοινοπραξία μεταξύ των εταιριών Glavbolgarstroy - Κατασκευή 
έργων υποδομής, Patstroy-92 και της ιταλικής Impresa, επειδή Снимка: Надежда Чипева
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Долна Диканя до Дупница. Стойността на проекта е 58,534 
млн лв. Обектът ще се изпълнява така, че да бъдат опазени 
околната среда и биологичното разнообразие в района. 
Включва строителството на 15 съоръжения, включително 
подлези и тунели за преминаване на едри и дребни животни. 
Срокът за изпълнение на проекта е 25 месеца. За изпълнител 
на отсечката е избран консорциум между „Главболгарстрой 
Инфраструктурно строителство”, „Пътстрой 92” и италиан-
ската „Импреса”, след като обединението е предложило най-
ниска цена. ДЗЗД „Инфраструктура магистрални пътища” е 
фирмата, избрана за консултант на обекта, като стойността 
на договора за надзор е 269 400 лв. Магистрала „Струма” е 
част от трансевропейската магистрала „Север-юг” и Четвърти 
трансевропейски транспортен коридор. След завършването 
на проекта страната ни ще има скоростна връзка между чер-
номорските пристанища и тези на Бяло и Адриатическо море. 
Проектът се финансира от оперативна програма „Транспорт„, 
като 80% от средствата са осигурени от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, а 20% - от държавния бюджет.

Енергетика
Екоминистерството прие доклада за екоо-
ценка на „Бургас-александруполис„
Екоминистерството одобри доклада за екооценка (ОВОС) 
на проекта за петролопровод Бургас – Александруполис в 
началото на ноември. Преди това експертите връщаха три 
пъти документацията заради липса на оценка на алтерна-
тивните варианти за разтоварване на нефта и други непъл-
ноти. Това не е финално решение за проекта, тъй като пред-
стоят обществените обсъждания в населените места, през 
които е планирано да минава нефтопроводът, след което, 
на базата на доклада и забележките по него от обсъждани-
ята, висшият експертен съвет на ведомството ще се произ-
несе по екооценката. Крайното решение, дали да бъде одо-
брен проектът или не, ще бъде взето от екоминистъра.

България и Гърция обсъдиха възможността 
за строеж на терминал за втечнен газ
В рамките на Черноморския енергиен и икономически 
форум в Истанбул през ноември българският министър на 
енергетиката Трайчо Трайков разговаря с гръцкия си колега 
Георгиос Папаконстантину 
за възможността да бъде 
построен терминал за втеч-
нен газ на северното гръцко 
егейско крайбрежие, който 
може да служи като регио-
нален терминал за Гърция, 
България, Румъния и Сър-
бия. 
Междусистемната връзка с 
Гърция, която ще бъде в екс-
плоатация в края на 2013 г., е 
първата реална част от 
Южния газов коридор, по 
който ще се доставя каспий-
ски газ от Азия за Европа, 
каза Трайков пред участни-

έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.  Η εταιρία „Υποδομή - Αυτο-
κινητόδρομοι” έχει επιλεγεί ως σύμβουλος του έργου, ενώ η σύμ-
βαση επίβλεψης είναι αξίας 269.400 λέβα. Ο αυτοκινητόδρομος 
„Στρούμα” αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού άξονα Βορρά-
Νότου και του Πανευρωπαϊκού άξονα 4. Μετά την ολοκλήρωση 
του έργου η Βουλγαρία θα έχει σύνδεση υψηλής ταχύτητας 
μεταξύ των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και των λιμανιών 
του Αιγαίου και της Αδριατικής. Το έργο χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα „Μεταφορές”, το 80% των κεφαλαίων 
παρέχονται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τα υπόλοιπα 20% - από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ενέργεια
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε την 
περιβαλλοντική μελέτη του αγωγού „Μπουρ-
γκάς-Αλεξανδρούπολη”

Θετική αξιολόγηση έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 
Βουλγαρίας η νέα περιβαλλοντική μελέτη του έργου του πετρε-
λαιαγωγού „Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη” στις αρχές Νοεμ-
βρίου. Προηγουμένως, οι εμπειρογνώμονες επέστρεψαν τη 
μελέτη τρεις φορές ζητώντας την αναθεώρηση των σημείων που 
αφορούν στις εναλλακτικές μεθόδους εκφόρτωσης του αργού 
πετρελαίου. Η απόφαση του υπουργείου δεν αποτελεί τελική 
έγκριση, αλλά επιτρέπει να προχωρήσει η διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό στις πόλεις και τα 
χωριά από τους οποίους θα διέλθει ο αγωγός. Στη συνέχεια, με 
βάση την έκθεση και τις σχετικές παρατηρήσεις, αποτέλεσμα 
των δημόσιων συζητήσεων, το Ανώτερο συμβούλιο εμπειρο-
γνωμόνων του υπουργείου θα γνωμοδοτήσει για τη μελέτη. Η 
τελική απόφαση σχετικά με την υλοποίηση ή μη του έργου θα 
πρέπει να ληφθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος.
 
Η βουλγαρία και η Ελλάδα συζήτησαν το ενδε-
χόμενο κατασκευής τερματικού σταθμού ΥφΑ
Στο περιθώριο του Φόρουμ ενέργειας και οικονομίας στη Μαύρη 
Θάλασσα, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη το Νοέμβριο, 
ο υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Τράιτσο Τράικοφ συζή-
τησε με τον Έλληνα ομόλογό του, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου 
το ενδεχόμενο κατασκευής τερματικού σταθμού υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου στο Βόρειο Αιγαίο, ο οποίος μπορεί να χρη-

σιμεύσει ως περιφερειακό τερ-
ματικό σταθμό για την Ελλάδα, 
τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και 
τη Σερβία.
Ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλ-
γαρία-Ελλάδα, ο οποίος θα τεθεί 
σε λειτουργία στα τέλη του 2013, 
είναι το πρώτο πραγματικό 
μέρος του Νοτίου Διαδρόμου, 
που θα μεταφέρει κασπιακό 
φυσικό αέριο από την Ασία προς 
την Ευρώπη, δήλωσε ο κ. Τράι-
κοφ στους συμμετέχοντες στο 
φόρουμ. Στο περιθώριο του 
φόρουμ συζητήθηκε επίσης το 
ενδεχόμενο παράτασης του δια-
συνδετηρίου αγωγού μέχρι το 
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ците във форума. По време на форума бе обсъдена и въз-
можността за продължаване на интерконектора до север-
ното егейско крайбрежие и връзката му с бъдещ терминал 
за втечнен газ там. 

България изгражда хранилище за ниско и 
средноактивни радиоактивни отпадъци 
През 2015 г. България ще има изградено хранилище за ниско 
и средноактивни радиоактивни отпадъци в близост до АЕЦ 
„Козлодуй„, в което в продължение на 60 години (до 2075 г.) 
ще могат да се депонират отпадъци и след това да се съхра-
няват безопасно в продължение на 300 години. Това каза 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо 
Трайков, в чието присъствие бе подписан договор за разра-
ботване на технически проект и анализ на безопасността на 
съоръжението в началото на ноември. В хранилището ще 
бъдат инвестирани 120 млн евро от международния фонд 
„Козлодуй„. Хранилището ще е съоръжение от модулен тип, 
което позволява последователно изграждане на отделните 
елементи и постепенно увеличаване на неговия капацитет, 
според нуждите за депониране. В него ще могат да се съхра-
няват до 138 200 куб. метра (345 500 тона) отпадъци. 

правителството разреши търсене на нефт 
и природен газ в още един блок на Черно 
море
Правителството одобри откриването на производство за 
издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и 
природен газ в „Блок 1-19 Свети Атанас„, намиращ се в 
Черно море, съобщи правителствената пресслужба. Блокът 
е с размер 1 318 кв. км и е разположен в континенталния 

Βόρειο Αιγαίο και τη σύνδεσή του με το μελλοντικό τερματικό 
σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η βουλγαρία χτίζει αποθήκη πυρηνικών απο-
βλήτων χαμηλής και μέσης ραδιενέργειας
Το 2015 η Βουλγαρία θα έχει νέα μονάδα φύλαξης πυρηνικών 
αποβλήτων χαμηλής και μέσης ραδιενέργειας κοντά στον πυρη-
νικό σταθμό „Κοζλοντούι”, στην οποία για 60 χρόνια (μέχρι το 
2075) θα διατίθενται και στη συνέχεια, για περίοδο τριακοσίων 
χρονών, θα φυλάσσονται απόβλητα με απόλυτη ασφάλεια. Αυτό 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού Τράι-
τσο Τράικοφ, στην παρουσία του οποίου στις αρχές Νοεμβρίου 
υπογράφηκε το συμβόλαιο για την εκπόνηση της τεχνικής μελέ-
της και για την ανάλυση ασφαλείας της εγκατάστασης. Στην εν 
λόγω αποθήκη θα επενδυθούν 120 εκατ. ευρώ από το Διεθνές 
Ταμείο „Κοζλοντούι”. Η μονάδα θα είναι αρθρωτή, επιτρέποντας 
έτσι την σταδιακή πρόσθεση των ξεχωριστών στοιχείων και την 
σταδιακή αύξηση της δυναμικότητάς της, ανάλογα με τις ανά-
γκες διάθεσης αποβλήτων. Θα μπορεί να αποθηκεύσει έως και 
138.200 κυβικά μέτρα (345.500 τόνοι) απόβλητα.
 
Η κυβέρνηση επέτρεψε την εξερεύνηση κοι-
τασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 
στη Μαύρη θάλασσα
Η κυβέρνηση ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας για τη χορή-
γηση άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στην περιοχή „Block 1-19 Σβετί Ατάνα” που βρί-
σκεται στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου 
της κυβέρνησης. Η περιοχή καλύπτει μία έκταση 1.318 τετρα-
γωνικών χιλιόμετρων και βρίσκεται στην ηπειρωτική υφαλο-
κρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας 
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шелф и изключителната икономическа зона на България в 
Черно море. Срокът на разрешението ще бъде пет години. 

правителството разреши търсенето  
на метали в местността кондово  
в ивайловград
Правителството даде през ноември разрешение за търсене 
и проучване на метални полезни изкопаеми в местността 
Кондово, която се намира на територията на община Ивай-
ловград. Разрешението е издадено за срок от три години на 
„Каракал Кеймбридж България„ ЕАД, а проучваният терен е 
с размер 125 кв. км. Предвижда се дружеството да инвес-
тира в геоложки дейности 4,35 млн долара и в мероприятия 
по опазване на околната среда – 264 000 долара.

Селско стопанство
58 482 137 литра вино са продадени на 
вътрешния пазар за деветте месеца на 2011 г.
Продажбите на вино на вътрешния пазар за деветте месеца 
на 2011 г. са в размер на 58 482 137 литра. Година по-рано 
вътрешният пазар на вино е бил 50 102 559 литра. Това 
показва ръст за деветте месеца на 2011 г. от 16,7%, съобщи 
Агенцията по лозата и виното. Общият износ на вино за 
деветте месеца на 2011 г. е в размер на 34 246 321 литра. В 
сравнение със същия период на 2010 г., когато износът е бил 
33 364 589 литра, се наблюдава ръст от 2,6%. Най-много бъл-
гарско вино е изнесено за Русия – 15 527 976 литра или 45,3% 

στη Μαύρη Θάλασσα. Η άδεια θα έχει πενταετή διάρκεια.
 
Η κυβέρνηση επέτρεψε τη ζήτηση μέταλλων 
στην περιοχή Κόντοβο στο ιβάιλοβγκραντ
Το Νοέμβριο η κυβέρνηση έδωσε άδεια για την έρευνα και την 
εκμετάλλευση των μεταλλικών ορυκτών στην περιοχή Κόντοβο, 
η οποία βρίσκεται στο Δήμο Ιβάιλοβγκραντ. Η άδεια χορηγείται 
για διάστημα τριών χρονών στην εταιρία Caracal Cambridge 
Bulgaria EAD, ενώ η περιοχή έρευνας είναι έκτασης 125 τετρα-
γωνικών χιλιόμετρων. Προβλέπεται η εταιρία να επενδύσει 4,35 
εκατ. δολάρια σε γεωλογικές δραστηριότητες και 264.000 
δολάρια σε εκδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γεωργία
58.482.137 λίτρα κρασιού πωλήθηκαν στην 
εγχώρια αγορά το εννεάμηνο του 2011
Συνολικά 58.482.137 λίτρα κρασιού πουλήθηκαν στη Βουλγα-
ρία από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2011. Ένα χρόνο 
νωρίτερα, η εγχώρια αγορά κρασιού ανήλθε σε 50.102.559 
λίτρα. Αυτό σημαίνει 16,7% αύξηση των εγχώριων πωλήσεων 
κρασιού για το εννεάμηνο του 2011, ανακοίνωσε ο Οργανισμός 
αμπελουργίας και οινοποιίας. Οι συνολικές εξαγωγές κρασιού 
για τους πρώτους εννέα μήνες του 2011 ανήλθαν σε 34.246.321 
λίτρα. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2010, όταν οι εξαγω-
γές ήταν 33.364.589 λίτρα, παρατηρείται αύξηση της τάξης του 
2,6%. Οι κύριες αγορές για τα βουλγάρικα κρασιά ήταν η Ρωσία 
- 15.527.976 λίτρα ή 45,3% του συνόλου των εξαγωγών και η 

Снимка: Георги Кожухаров
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от общия износ. За Румъния са изнесени 6 504 237 литра, 
което поставя страната на второ място. България изнася 
големи количества вино също и в Полша, Великобритания, 
Чехия, Белгия, Германия, Унгария, Монголия и др.

Приватизация
„арсенал 2000„ купува за 15,1 млн лв. 
35,78% от капитала на „арсенал„
Агенцията за приватизация и следприватизационен кон-
трол определи „Арсенал 2000” АД, Казанлък за победител в 
конкурса за приватизацията на 35,78% от капитала на дру-
жество „Арсенал„. Цената по договора е 15,1 млн лв.

Бизнес климат
Доверието на потребителите намалява 
през октомври 
През октомври общият показател на доверие на потребите-
лите намалява с три пункта спрямо равнището си от преди 
три месеца, съобщи НСИ. Понижението се дължи на нама-
леното доверие сред населението както на градовете, така 
и на селата - съответно с 3,5 и 1,7 пункта. През октомври се 
увеличава песимизмът в оценките и очакванията на потре-
бителите в сравнение с юли. Според данните на НСИ мнени-
ята на потребителите за развитието на общата икономиче-
ска ситуация в страната през последните дванадесет месеца, 
както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, 
са по-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение, в 
резултат на което балансовите  показатели намаляват съот-
ветно с 1,7 и 2,7 пункта. Потребителите, живеещи в градо-
вете, смятат, че финансовото състояние на техните дома-
кинства през октомври е по-добро в сравнение с три месеца 
по-рано, докато сред населението в селата оценките са по-
резервирани. По-неблагоприятни в сравнение с юли са и 
оценките на потребителите  за  изменението на цените през 
последните дванадесет месеца. Инфлационните очаквания 
се запазват и за следващите дванадесет месеца.  По отноше-
ние на безработицата през следващите дванадесет месеца 
песимизмът също се увеличава.  

Ρουμανία - 6.504.237 λίτρα. Η Βουλγαρία εξάγει μεγάλες ποσό-
τητες κρασιού και στην Πολωνία, τη Βρετανία, τη Τσεχία, το 
Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Μογγολία, κ.λ.π.

Ιδιωτικοποίηση
Η arsenal 2000 αγοράζει το 35,78% του 
μετοχικού κεφαλαίου της arsenal έναντι 
15,1 εκατ. λέβα 
Ο Οργανισμός ιδιωτικοποιήσεων και ελέγχου μετά την ιδιωτι-
κοποίηση ανέδειξε την εταιρία Arsenal 2000 AD Kazanlak ως 
νικητή του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του 35,78% 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Arsenal. Η σύμβαση είναι 
αξίας 15,1 εκατ. λέβα.

Επιχειρηματικό κλίμα
Πτώση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη των 
πολιτών τον Οκτώβριο
Τον Οκτώβριο ο συνολικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύ-
νης υποχώρησε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το επίπεδό του 
πριν από τρεις μήνες, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 
Η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στις πόλεις και τα χωριά - κατά 3,5 και 1,7 ποσοστι-
αίες μονάδες, αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο καταγράφονται επίσης 
πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών 
σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥ οι 
εκτιμήσεις των καταναλωτών για τη γενική οικονομική κατά-
σταση στη χώρα τον τελευταίο χρόνο και οι προσδοκίες τους για 
τους επόμενους δώδεκα μήνες, είναι λιγότερο ευνοϊκές σε 
σύγκριση με τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα οι δείκτες ισορροπίας να 
έχουν μειωθεί κατά 1,7 και 2,7 μονάδες, αντίστοιχα. Οι καταναλω-
τές που ζουν στις πόλεις πιστεύουν ότι τον Οκτώβριο η οικονο-
μική κατάσταση των νοικοκυριών τους ήταν καλύτερη σε 
σύγκριση με αυτή πριν από τρεις μήνες, ενώ οι εκτιμήσεις των 
ανθρώπων στα χωριά είναι πιο επιφυλακτικές. Λιγότερο ευνοϊκές 
σε σχέση με τον Ιούλιο είναι και οι εκτιμήσεις των καταναλωτών 
όσον αφορά τη μεταβολή των τιμών τους τελευταίους δώδεκα 
μήνες. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν οι ίδιες 
και για το επόμενο χρόνο. Η απαισιοδοξία αυξάνεται επίσης και 
όσον αφορά την ανεργία τους επόμενους δώδεκα μήνες.  

Бизнес климат - общо
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Снимка: Цветелина Белутова
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Хотел, банка, 
телеком, бензи-

ностанция, млечна 
компания... – обеди-
нява ги необходмо-
стта от спокойствие и 
сигурност за техните 
съоръжения, персо-

нал, пари, клиенти, 
продукция, база данни. 

Защото независимо от своя 
годишен оборот или брой служители, от сектора, в който 
оперира, или държавата, в която е базирана, всяка компа-
ния се нуждае от надеждна охрана, за да могат мениджъ-
рите й да се концентрират върху бизнеса и той да е успешен. 
Някои от най-активните членове на Гръцкия бизнес съвет в 
България откриват търсената сигурност в лицето на „Форс 
Делта”.

Компанията, която съществува от 1992 г., притежава 
лиценз за извършване на всички видове охранителна дей-
ност на територията на цялата страна. Извършва охрана на 
корпоративни, държавни и частни сгради, мероприятия, 
физически лица и ценни пратки и товари. Има над 1500 слу-
жители, както и свой център за професионално обучение 
на охранители.

Списъкът на клиенти на „Форс Делта” е впечатляващ и 
включва посолствата на редица страни, сред които САЩ, 
Великобритания, Германия, Италия, Гърция и Кипър, пред-
ставителството на Европейската комисия, театри, музеи, 
културни центрове и училища, Централни хали, БТК, „София 
Франс Ауто”, Корпуса на мира, „Кодак” и др. Сред тях се 
открояват и имената на членове на ГБСБ: хотел „Хилтън”, 
хотел „Шератон”, „Алфа Банк България”, бензиностанциите 
„ЕКО”, „Глобул”, „Германос”, „Обединена млечна компания”, 
„Миркат”, „Аутотехника”, „Фло кафе”, „Алумил”, „Плесио ком-
пютри” и „София Мел”. 

И това, по думите на президента на компанията, г-жа 
Траянка Орфаниду, не е случайно. От създаването си ГБСБ 
предлага непрекъснато развиваща се мрежа от бизнес кон-
такти, възможности за взаимно сътрудничество и обмен на 
информация, казва тя. „Приобщаването и членството на 
компании от най-различни стопански сектори в организа-
цията, регулярните срещи и дискусиите по различни теми и 
проблеми, както и диалогът с държавните институции, 
допринасят за цялостното насърчаване и развитие на бъл-
гаро-гръцките икономически отношения,” допълва г-жа 
Орфаниду. Три години след като „Форс Делта” се присъеди-
нява към ГБСБ, тя искрено препоръчва членството в орга-
низацията на всички компании, „които са си поставили за 
цел осъществяване на сътрудничество в една позитивна и 
ползотворна атмосфера.”  

„Форс делта” бди над членове на ГБСБ  
от целия икономически спектър

Ξενοδοχείo, τράπεζα, εταιρεία τηλεπικοινωνίων, πρατήριο καυ-
σίμων, εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων ... – τους ενώνει η 
ανάγκη ηρεμίας και ασφάλειας - για τις εγκαταστάσεις, το προ-
σωπικό, τα χρήματα, τους πελάτες, τα προϊόντα, τη βάση δεδο-
μένων τους. Ανεξαρτήτως  ετήσιου  κύκλου  εργασιών, αριθμού 
εργαζομένων, τομέα δραστηριότητας, χώρα και έδρα λειτουρ-
γίας, κάθε εταιρεία χρειάζεται πάντα μια αξιόπιστη ασφαλεία, 
έτσι ώστε οι διευθυντές και τα στελέχη  της να είναι σε θέση να 
επικεντρωθούν στις επιχειρήσεις τους στοχεύοντας στην επιτυ-
χία. Έτσι μερικά από τα πιο ενεργά μέλη του Ελληνικού Επιχει-
ρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία βρίσκουν πλέον την 
ασφάλεια που ψάχνουν στο πρόσωπο της Force Delta.

Η εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το 1992, έχει άδεια παροχής 
όλων των τύπων υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας σε ολό-
κληρη την χώρα. Προσφέρει υπηρεσίες ασφάλειας σε εταιρείες, 
δημόσιους και ιδιωτικούς  χώρους, σε εκδηλώσεις, φύλαξη 
πρόσωπων, καθώς και πολύτιμων αντικειμένων. Απασχολεί 
πάνω από 1.500 εργαζομένους, ενώ έχει και δικό της κέντρο 
επαγγελματικής κατάρτισης των φρουρών ασφαλείας. 

Μεταξύ των πελατών της Force Delta περιλαμβάνονται  οι 
πρεσβείες πολλών χωρών, όπως των ΗΠΑ, Βρετανίας, Γερμανίας, 
Ιταλίας, Ελλάδας και Κύπρου, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θέατρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και σχολεία, το 
εμπορικό κέντρο „Τσεντράλνι χάλι”, BTC, Sofia France Auto, το 
Ειρηνευτικό Σώμα (Peace Corps),η Kodak κ.α.  Μεταξύ αυτών είναι 
και τα ονόματα των μελών του ΕΕΣΒ, όπως το ξενοδοχείο Hilton, 
το ξενοδοχείο Sheraton, ηAlpha Bank Bulgaria, τα πρατήρια καυ-
σίμων της EΚO,η Globul, Germanos, United Milk Company, Mirkat, 
Autotechnica, Flocafe, Alumil, Plesio και Sofia Mel.

‘Όλα αυτά δεν είναι τυχαία’, υπογραμμίζει η πρόεδρος της 
εταιρίας, κα. Τραϊάνκα Ορφανίδου, σημειώνοντας,  ότι από την 
ίδρυσή του το ΕΕΣΒ προσφέρει ένα συνεχώς εξελισσόμενο 
δίκτυο επιχειρηματικών επαφών, ευκαιρίες για αμοιβαία συνερ-
γασία και για ανταλλαγή πληροφοριών. „Η ένταξη και η συμμε-
τοχή εταιριών από διάφορους τομείς στο Συμβούλιο, οι τακτι-
κές συναντήσεις και συζητήσεις για διάφορα θέματα και 
ζητήματα, καθώς και ο διάλογος με την κυβερνητικές υπηρε-
σίες, συμβάλλουν στη συνολική προώθηση και ανάπτυξη των 
βούλγαρο-ελληνικών οικονομικών σχέσεων”, κατέληξε χαρα-
κτηριστικά η κα Ορφανίδου.  Τρία χρόνια μετά την ένταξη της 
Force Delta στο ΕΕΣΒ η πρόεδρος της εταιρίας συνιστά ανεπι-
φύλακτα την ένταξη στο Συμβούλιο όλων των εταιρειών „που 
έχουν θέσει ως στόχο τη συνεργασία σε ένα θετικό και εποικο-
δομητικό περιβάλλον”.  

Η ¨Force Delta¨  „ο άγρυπνος 
φρουρός” των μέλων 
του ΕΕΣβ από όλο το 

φάσμα της οικονομικής 
δραστηριότητας.
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езависимо дали планирате активна почивка 
сред природата, искате да се отпуснете със спе-
циални СПА процедури или изискана кухня, или 
просто да се насладите на спокойния лукс на 
апартамента си с любими хора, в петзвездния 

„Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт” в Банско ще откри-
ете това, което търсите. И нещо повече... 

„С какво мислим, че превъзхождаме нашите конку-
ренти? Просто сме различни! Обръщаме огромно внима-
ние на услугите и надминаваме очакванията на гостите с 
малки жестове, и накрая точно това остава в спомените на 
нашите гости”, казва г-н Ахилеас Харацидис, генерален 
мениджър на хотела.

А, както знаем, конкуренцията в Банско е много сери-
озна и инвеститорите често са принудени да ревизират 
първоначалните си планове. Началото на „Премиер Лък-
шъри Маунтин Ризорт” е поставено през 2009 г., като иде-
ята на гръцките собственици е да построят луксозен ком-
плекс от апартаменти – „Премиер Вилидж енд Суитс” - с 
цел продажба. В рамките на една година обаче в Банско се 
появяват стотици строителни обекти и предлагането на 

„Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт” 
- петзвездният хотел, който печели 
гостите си с малки жестове

Ανεξάρτητα αν σχεδιάζετε δραστήριες διακοπές 
στη φύση, θέλετε να χαλαρώσετε με ειδικές 
θεραπείες spa και εκλεκτό φαγητό ή απλά θέλετε να 
απολαύσετε την ήσυχη πολυτέλεια της σουίτας σας 
με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, μπορείτε 

να βρείτε ό,τι ψάχνετε στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων Premier 
Luxury Mountain Resort στο Μπάνσκο. Και κάτι παραπάνω ... ! 

„Τι μας κάνει καλύτερους από τους ανταγωνιστές μας; Απλά 
είμαστε διαφορετικοί! Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην εξυπηρέ-
τηση των πελατών και υπερβαίνουμε τις προσδοκίες τους με 
μικρές χειρονομίες, επειδή τελικά αυτό είναι που μένει”, δήλωσε 
ο κ. Αχιλλέας Χαρατσίδης, γενικός διευθυντής του ξενοδο-
χείου.

Και όπως γνωρίζουμε, ο ανταγωνισμός στο Μπάνσκο είναι 
πολύ σοβαρός και οι επενδυτές συχνά αναγκάζονται να αναθε-
ωρήσουν τα σχέδιά τους. Η ιδέα των ελλήνων ιδιοκτητών του 
Premier Luxury Mountain Resort το 2009 ήταν να χτίσουν ένα 
συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων προς πώληση - Premier 
Village and Suites. Μέσα σε ένα χρόνο, ωστόσο, στο Μπάνσκο 
εμφανίστηκαν εκατοντάδες οικοδομικά έργα και η προσφορά 
ακινήτων υπέρβαινε κατά πολύ τη ζήτηση.

premier Luxury Mountain resort  
– Το Πεντάστερο ξενοδοχείο που  

κερδίζει πελάτες με μικρές χειρονομίες
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имоти надвишава многократно търсенето.
„Това, което ни привлече в Банско, е същото, което 

привлече и много други инвеститори от къде ли не – голе-
мите инвестиционни възможности в една процъфтяваща, 
много бързо развиваща се икономическа среда, допълни-
телно подхранвани от предстоящето приемане на еврото 
от България. Разбира се, когато краят на строителните 
дейности наближи, световната икономическа криза беше 
в началото си и, очаквано, продажбите на апартаменти 
замряха”, казва г-н Харацидис. Тогава компанията взима 
стратегическото решение да превърне „Премиер Вилидж 
енд Суитс” в „Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт”. „Винаги 
верни на нашата визия да сме честни и да предлагаме 
услуги от най-високо качество, не можехме да направим 
нищо различно от петзвезден хотел...”, допълва той. При 
хотелите ситуацията бързо се променя и търсенето на 
луксозни четири- и петзвездни хотели расте с всяка изми-
нала година.

„Когато започвахме бизнеса си през 2009 г., беше почти 
невъзможно да се достигне високото ниво на услуги, за 
което говоря, и може би това беше най-голямото предиз-
викателство, пред което трябваше да се изправим. Ние 
обаче успяхме да наемем и обучим персонал от най-
висока класа. С удоволствие трябва да кажа, че на българ-
ския пазар на труда има голямо подобрение оттогава. 
Сега е много по-лесно да се намерят служители, които 
работят усърдно и с желание, отколкото преди две 
години”, отбелязва г-н Харацидис.

„Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт” е член на ексклу-
зивния клуб на световните малки луксозни хотели Small 
Luxury Hotels of the World, което е още една гаранция за 
изключително обслужване. „Една от основните концеп-
ции, които the Small Luxury Hotels въвежда, е персонали-
зираната услуга и уют с духа на истински лукс, и мисля, че 
това са две от основните черти на „Премиер Лъкшъри 
Маунтин Ризорт”, казва генералният мениджър на хотела.

Компанията обмисля различни възможности за разви-
тие на бизнеса си в България. „Притежаваме два парцела в 
София . Освен това се интересуваме от летен хотел, може 
би на морето, който да управляваме и дори да купим. Така 
че, това е само началото...”, казва г-н Харацидис.  

„Αυτό που μας προσέλκυσε στο Μπάνσκο ήταν ακριβώς το 
ίδιο που προσέλκυσε πολλούς επενδυτές από παντού – οι 
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε ένα ακμάζον, ταχύτατα 
αναπτυσσόμενο οικονομικό περιβάλλον και η επικείμενη υιο-
θέτηση του ευρώ στη Βουλγαρία. Φυσικά, όταν πλησίασε το 
τέλος των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, η παγκόσμια 
οικονομική κρίση ξεκινούσε, και, όπως αναμενόταν, οι πωλή-
σεις διαμερισμάτων πάγωσαν”, σημειώνει ο κ. Χαρατσίδης. Στη 
συνέχεια, η εταιρεία πήρε τη στρατηγική απόφαση να μετατρέ-
πει το Premier Village and Suites στο Premier Luxury Mountain 
Resort. „Πάντα πιστοί στο όραμά μας να είμαστε ειλικρινείς και 
να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο από ένα ξενοδοχείο πέντε 
αστέρων”, συμπληρώνει ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου. 
Η κατάσταση του ξενοδοχειακού κλάδου μεταβάλλεται ραγδαία 
και η ζήτηση 4* και 5* αστέρων πολυτελών ξενοδοχείων αυξά-
νεται κάθε έτος.

„Όταν ξεκινήσαμε την επιχείρηση το 2009 ήταν σχεδόν 
αδύνατο να επιτευχθεί το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών για το 
οποίο μιλάω, και ίσως αυτή ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που 
είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, ήμασταν σε θέση να προ-
σλάβουμε και να εκπαιδεύσουμε υψηλότερου επιπέδου προ-
σωπικό. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι η βουλγαρική 
αγορά εργασίας βελτιώθηκε πολλά από τότε. Τώρα είναι πολύ 
πιο εύκολο από ό,τι πριν από δύο χρόνια να βρεις υπαλλήλους, 
οι οποίοι εργάζονται σκληρά και πρόθυμα”, δηλώνει ο κ. Χαρα-
τσίδης.

Το ξενοδοχείο Premier Luxury Mountain Resort είναι μέλος 
της αποκλειστικής λέσχης των μικρότερων πολυτελών ξενοδο-
χείων Small Luxury Hotels of the World, που είναι μια περαιτέρω 
εγγύηση για εξαιρετικές υπηρεσίες. „Μία από τις βασικές έννοιες 
που εισάγει η λέσχη Small Luxury Hotels είναι για εξατομικευ-
μένη εξυπηρέτηση των πελατών και για άνεση με το πνεύμα της 
αληθινής πολυτέλειας, και νομίζω ότι αυτά είναι δύο από τα 
βασικά χαρακτηριστικά του Premier Luxury Mountain Resort”, 
υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής του ξενοδοχείου. Η εταιρεία 
εξετάζει διάφορες στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης στη Βουλ-
γαρία. „Έχουμε δύο οικόπεδα στη Σόφια. Επίσης, μας ενδιαφέ-
ρει η διαχείριση και ακόμη η αγορά ενός καλοκαιρινού ξενοδο-
χείου, ίσως στη θάλασσα. Δηλαδή, αυτή είναι μόνο η αρχή ....”, 
κατέληξε ο κ. Χαρατσίδης.  
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Бензиностанции „Еко” създадоха фонд за 
безопасност на децата на пътя

Бензиностанции „ЕКО” създадоха фонд „Обади се, като стиг-
неш!”, който ще финансира инициативи, свързани с безо-
пасността на децата на пътя. Той е част от дългосрочната 
програма за корпоративна социална отговорност на „ЕКО” 
„Обади се, като стигнеш!”. Създаването на фонда е първият 
етап на започналата национална кампания на „ЕКО” за 
повече сигурност на децата на пътя. Тя цели да направи мал-
чуганите по-видими за шофьорите чрез светлоотразителни 
елементи и добро познаване на основните пътни правила. 
Партньори на инициативата са Министерството на образо-
ванието и отдел „Пътна полиция” при „Главна дирекция 
„Охранителна полиция” – 
МВР. 

Фондът генерира сред-
ства от продажбата на 
всички елементи, свър-
зани с кампанията, както и 
от продажбите на гориво 
чрез специални клиентски 
карти. Рисунките върху 
тях са на деца от дома за 
деца „Св. Пантелеймон” в с. 
Видраре. За всеки закупен 
литър гориво с новите 
карти клиентът ползва 
отстъпка от 0,04 лв. Така 
той дарява във фонда 0,01 
лв. от настоящите 
отстъпки, предоставяни 
от ЕКО – 0,05 лв. за литър. „ЕКО” удвоява всяка сума, постъ-
пила във фонда чрез продажбите на гориво.  Натрупаната за 
малко повече от месец от реалното учредяване на фонда 
сума е близо 60 000 лв. Част от събраните във фонда сред-
ства „ЕКО” вече използва, за да започне снабдяването на 
всички над 10 000 първокласници в София със светлоотра-
зители. 

Η eKO δημιούργησε ταμείο για την ασφάλεια 
των παιδιών στο δρόμο

Τα πρατήρια βενζίνης EKO δημιούργησαν το ταμείο „Τηλεφώνησε, 
όταν φθάσεις!”, που θα χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες σχετικές με 
την ασφάλεια των παιδιών στο δρόμο. Αυτό αποτελεί μέρος του 
μακροπρόθεσμου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
„Τηλεφών ησε, όταν φτάσεις!” και είναι το πρώτο στάδιο της συνε-
χιζόμενης εθνικής εκστρατείας της EKO για μεγαλύτερη ασφάλεια 
των παιδιών στο δρόμο. Στόχος της είναι τα παιδιά να γίνονται πιο 
ορατά για τους οδηγούς μέσω φωτεινών ανακλαστικών στοιχείων 
και καλής γνώσης των βασικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
Συνεργάτες της πρωτοβουλίας είναι το Υπουργείο Παιδείας και το 
Τμήμα Τροχαίας της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών. Το ταμείο 
αποκτά πόρους από την 
πώληση πραγμάτων που σχε-
τίζονται με την εκστρατεία  κι 
από την πώληση καυσίμων με 
ειδικές  κάρτες πελατών της 
EKO. Τις ζωγραφιές πάνω στις 
κάρτες τις έχουν κάνει παιδιά 
από το Ιδρυμα παιδιών με νοη-
τική υστέρηση „Αγ. Παντελεή-
μων” στο χωριό Βιντράρε, 
Δήμος Πράβετς. Για κάθε λίτρο 
καυσίμου που αγοράστηκε με 
τη νέα κάρτα, η έκπτωση στον 
πελάτη είναι 0,04 λέβα. Έτσι ο 
πελάτης δωρίζει στο ταμείο 
0,01 λέβα από τις σημερινές 
εκπτώσεις που προσφέρονται 

από την EKO - δηλαδή 0,05 λέβα/ανά λίτρο. Η EKO διπλασιάζει 
κάθε ποσόν που ήρθε στο ταμείο μέσω των πωλήσεων καυσίμων. 
Ενα μήνα, σχεδόν, μετά την πραγματική δημιουργία του ταμείου 
το ποσόν που συγκεντρώθηκε, ανέρχεται σε περίπου 60.000 λέβα. 
Μέρος των κεφαλαίων του ταμείου η ΕΚΟ τα χρησιμοποιεί, ήδη, 
για την αγορά φωτεινών ανακλαστήρων για τους 10.000 και πλέον 
μαθητές της Α΄ τάξης στη Σόφια.

„пощенска банка” отбеляза 20 години 
успешна дейност на българския пазар

„Пощенска банка” отбеляза своя 20-годишен юбилей на 
българския пазар с коктейл в Националния исторически 
музей в присъствието на близо 500 гости, сред които офи-
циални лица, представители на изпълнителната власт, парт-
ньори, клиенти и служители на банката. По време на цере-
монията г-н Огнян Донев, председател на Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в България, връчи на 
г-н Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на 
„Пощенска банка”, почетния златен знак на конфедераци-
ята, с който се удостояват нейни членове, показали изклю-
чителни резултати в своята дейност, с особен принос за 
развитието на българската икономика.

„Въпреки икономическите предизвикателства на деня, 
ни предстои да отворим нова глава в нашата корпоративна 
история. Заедно с „Алфа Банк”, като едно сплотено семей-
ство, създадено от две равностойни водещи финансови 
институции, ще работим да изградим още по-силна и дина-
мично развиваща се банка”, каза г-н Хасиотис.

Είκοσι χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας 
συμπλήρωσε η postbank

Η Postbank γιόρτασε την 20η επέτειό της στη βουλγαρική 
αγορά με κοκτέιλ στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην παρουσία 
περίπου 500 ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν επίσημα πρό-
σωπα, εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, συνεργάτες, 
πελάτες και υπάλληλοι της τράπεζας. Κατά την τελετή ο κ. 
Ογκνιάν Ντόνεβ, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας των Εργοδο-
τών και Βιομηχάνων στη Βουλγαρία, απένειμε στον κ. Αντώνη 
Χασιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Postbank, τιμητικό χρυσό 
σήμα της συνομοσπονδίας το οποίο απονέμεται μόνο σε μέλη 
της που έχουν διακριθεί για εξαιρετικά επιτεύγματα στην επιχεί-
ρησή τους και που έχουν ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της 
βουλγαρικής οικονομίας.

«Παρά τις οικονομικές προκλήσεις του σήμερα, πρόκειται 
να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην εταιρική ιστορία μας. Μαζί 
με την Alpha Bank, ως μια δεμένη οικογένεια που δημιουργή-
θηκε από δύο ισάξια κορυφαία οικονομικά ιδρύματα, θα εργα-
στούμε για τη οικοδόμηση μιας ακόμα πιο ισχυρής και δυναμι-
κής τράπεζας», είπε ο κ. Χασιώτης.
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„Глобул” дарява десет линейки по повод 
десетата си годишнина

„Глобул” дари на Центъра за спешна медицинска помощ - 
София първите четири от общо десет линейки, които компани-
ята ще предостави на различни градове в страната по повод 
своята десетгодишнина.

На събитието присъстваха министър-председателят на 
Република България г-н Бойко Борисов, главният изпълните-
лен директор на „Глобул” г-н Харис Коцибос и д-р Георги Гелев, 
директор на Бърза помощ София. Десетте автомобила, марка 
„Опел”, са оборудвани според европейските изисквания за 
оказване на спешна медицинска помощ и разполагат с пътна 
регистрация и застраховка. По първоначални прогнози 
общата стойност на дарението се равнява на около 800 000 лв., 
което го превръща в най-голямото единично дарение от 
фирма след 1989 г. „Гордеем се, че след десет години на българ-
ския пазар, ние сме един от големите инвеститори в икономи-
ката и обществото на страната. Оставайки верни на себе си, 
решихме да не организираме мащабни празненства по повод 
десетата си годишнина, а да направим дарение, с което да оси-
гурим на много българи възможност да получат качествена и 
навременна спешна медицинска помощ”, каза г-н Коцибос по 
време на официалната церемония. Останалите шест линейки 
ще бъдат предоставени през следващите две години.

¨Globul¨  δωρεά δέκα ασθενοφόρων με 
αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας της. 

Στην δωρεά των πρώτων τεσσάρων ασθενοφόρων από τα συνο-
λικά δέκα τον αριθμό οχημάτων που πρόκειται να παραδώσει σε 
διάφορες πόλεις της χώρας προχώρησε η εταιρεία Globul με 
αφορμή την επέτειο για τα δέκα χρόνια λειτουργίας της.

Στην εκδήλωση παράδοσης παρέστησαν ο πρωθυπουργός 
της Βουλγαρίας, κ. Μπόικο Μπορίσοφ, ο διευθύνων σύμβουλος 
της Globul, κ. Χάρης Κοτσιμπός και ο Δρ Γκεόργκι Γκέλεφ, διευθυ-
ντής της Άμεσης Βοήθειας στη Σόφια. Τα δέκα αυτοκίνητα μάρ-
κας Opel είναι εξοπλισμένα ανάλογα με τις ευρωπαϊκές απαιτή-
σεις για την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας και έχουν 
πινακίδες και ασφάλιση. Η αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της 
δωρεάς ανέρχεται περίπου στα 800 χιλ. λέβα που την κάνει τη 
μεγαλύτερη δωρεά εταιρείας από το 1989.„Είμαστε περήφανοι 
που μετά από δέκα χρόνια στη βουλγαρική αγορά, είμαστε ένας 
από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην οικονομία και την κοι-
νωνία της χώρας. Παραμένοντας πιστοί στον εαυτό μας, αποφα-
σίσαμε να μην οργανώνουμε μεγάλες εκδηλώσεις για τη δέκατη 
επέτειο, αλλά να κάνουμε μια δωρεά, με την οποία να δώσουμε 
σε πολλούς Βούλγαρους την ευκαιρία να αποκτήσουν ποιοτική 
και έγκαιρη φροντίδα έκτακτης ανάγκης”, δήλωσε ο κ. Κοτσιμπός 
κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής. Τέλος τα υπόλοιπα έξι 
ασθενοφόρα θα παραδοθούν κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Πρόγραμμα χορηγιών της 
alpha Bank για τη σύγχρονη 

τέχνη στη βουλγαρία
Η Alpha Bank είναι χορηγός της νέας 
σεζόν του Μουσείου σύγχρονης τέχνης 
στη Σόφια. Η τράπεζα συμμετέχει ενεργά 
στην πολιτιστική ζωή της Βουλγαρίας 
μέσω της υποστήριξης δραστηριοτή-
των που αποσκοπούν στη διάσωση και 
διάδοση του ελληνικού και ππαγκό-
σμιου πολιτισμού.

«Η απόφασή μας να στηρίξουμε το 
Μουσείο σύγχρονης τέχνης στη Σόφια 
ήταν στρατηγικής σημασίας, διότι από 
την ίδρυσή του, το 1879, ο Όμιλος Alpha 
Bank ακολουθεί μια συνεπή πολιτική 
χορηγιών, επενδύοντας στον τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλη-
τισμού και του περιβάλλοντος. Στοχεύ-
ουμε στην υποστήριξη των τοπικών 

κοινοτήτων, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην 
προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας», δήλωσε ο κ. 
Βαγγέλης Λύτρας, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank στη 
Βουλγαρία.

Τα τελευταία χρόνια η Alpha Bank εξεδήλωσε πραγματικό 
ενδιαφέρον για την τέχνη και τον πολιτισμό όχι μόνο με την 
παροχή οικονομικής βοήθειας για την υλοποίηση παρόμοιων 
δράσεων, αλλά και μέσω των προγραμμάτων και των συλλογών 
της τράπεζας. Η πιο σημαντική έκθεση για την τράπεζα ως τώρα 
είναι η διαδραστική έκθεση «Τα νομίσματα διηγούνται» η οποία 
πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2011 στα κεντρικά Ιαματικά 
Λουτρά στη Σόφια. Η έκθεση διοργανώθηκε από την Alpha 
Bank και μια ταλαντούχα ομάδα Βουλγάρων καλλιτεχνών με 
την υποστήριξη του Δήμου Σόφιας και της Δημοτικής επιχείρη-
σης «Παλαιά Σόφια»

„алфа банк”  
със спонсорска програма 
за модерното изкуство в 
България

„Алфа банк” е спонсор на новия 
сезон на Музейна галерия за 
модерно изкуство в София. Банката 
участва активно в културния живот 
на България чрез подпомагане на 
дейности, насочени към запазване 
и разпространяване на гръцката и 
международната култура.

„Решението ни да подкрепим 
Музейна галерия за модерно 
изкуство в София бе стратегическо, 
тъй като Alpha Bank Group, от осно-
ваването й през 1879 г., следва сво-
ята политика да подкрепя и инвес-
тира в сферата на образованието, 
културата, спорта и околната среда, в помощ на местните 
общности, за повишаване на социалното сближаване и 
насърчаване на диалога и сътрудничеството”, сподели г-н 
Вангелис Литрас, изпълнителен директор на „Алфа банк 
България”.

През последните няколко години „Алфа банк” показа на 
практика своя интерес към изкуството и културата не само 
чрез предоставяне на финансова помощ за подобни съби-
тия, но и чрез програмите и колекциите на банката. Най-
важ ната досега изложба за банката е интерактивната 
изложба „Парите разказват”, показана през пролетта на 
2011 г. в софийската Централна баня. Изложбата беше 
организирана от „Алфа банк” и талантлив екип от българ-
ски автори с подкрепата на Столична община и общин-
ското предприятие „Стара София”.
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„Алфа банк” представи новата си международна кредитна 
карта Dynamic Visa на официално събитие на 12-и декември 
пред магазин „Карфур” на „Цариградско шосе”. Тя е резултат 
от стратегическото партньорство между банката и френс-
ката верига магазини. Dynamic Visa е резултат и от задълбо-
ченото познание на „Алфа банк” относно навиците на бъл-
гарските потребители и желанието на банката да им помогне 
да пазаруват по-рационално и отговорно. 

Голямото преимущество на международно признатата 
кредитна карта, е че предлага възвращаемост от всяка 
покупка. Възвращаемостта се изразява в процент от покуп-
ката, който потребителят получава обратно по картата. 
Сумата се натрупва и се използва чрез ваучер. Този процент 
е минимум 1% при всяко плащане с Dynamic Visa на ПОС 
терминал у нас и в чужбина. 

Dynamic Visa има изградена търговска мрежа от парт-
ньори и при пазаруване в техните магазини процентът на 
възвращаемост се покачва, като започва от 4% и достига до 
20%. Основен партньор на Dynamic Visa e френската верига 
магазини „Карфур”, при които стойността на процента въз-
лиза на 10% от сумата на всяка покупка. За първите прите-
жатели на новата кредитна карта е предвиден подаръчен 
ваучер на стойност 10 лева за всички магазини на Карфур 
както и специалната преференция без такса обслужване за 
първата една година. 

„Създадохме Dynamic Visa с цел да улесним пазарува-
нето на нашите клиенти и да възнаградим тяхната лоялност. 
Ние в „Алфа банк” познаваме навиците на нашите клиенти и 
винаги работим заедно с тях, за да им осигурим комфорт и 
сигурност чрез уникални продукти като Dynamic Visa„, каза 
г-н Вангелис Литрас, изпълнителен директор на „Алфа банк 
България”, на официалното представяне на картата.  

Η Alpha Bank παρουσίασε την καινούρια διεθνή πιστωτική 
κάρτα της Dynamic Visa σε επίσημη εκδήλωση στις 12 
Δεκεμβρίου μπροστά στο κατάστημα «Carrefour» στη λεωφόρο 
«Tzarigradsko Shosse». Η κάρτα αυτή είναι το αποτέλεσμα της 
στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της τράπεζας και της γαλλικής 
αλυσίδας πολυκαταστημάτων. Η Dynamic Visa είναι αποτέλεσμα 
και της βαθιάς γνώσης της Alpha Bank των συνηθειών των 
καταναλωτών στη Βουλγαρία και της επιθυμίας της τράπεζας 
να τους βοηθήσει να ψωνίζουν πιο λογικά και υπεύθυνα. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα μιας διεθνώς αναγνωρισμένης 
πιστωτικής κάρτας είναι ότι προσφέρει επιστροφή χρημάτων 
με κάθε αγορά. Η επιστροφή υπολογίζεται ως ποσοστό της 
αξίας της αγοράς, το οποίο ο καταναλωτής παίρνει πίσω στην 
κάρτα. Το ποσό συσσωρεύεται και χρησιμοποιείται μέσω 
κουπονιού. Το ποσοστό αυτό είναι τουλάχιστον 1% για κάθε 
πληρωμή με Dynamic Visa σε τερματικό POS στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό. 

Η Dynamic Visa διαθέτει εμπορικό δίκτυο συνεργατών και 
κατά τις αγορές στα καταστήματά τους το ποσοστό της 
επιστροφής αυξάνεται, ξεκινώντας από 4% και φτάνοντας έως 
20%. Κύριος συνεργάτης της Dynamic Visa είναι η γαλλική 
αλυσίδα καταστημάτων Carrefour στην οποία το ποσοστό 
ανέρχεται σε 10% του ποσού της κάθε αγοράς. Για τους πρώτους 
ιδιοκτήτες της καινούριας πιστωτικής κάρτας προβλέπεται 
δωροεπιταγή αξίας 10 BGN που θα ισχύει σε όλα τα καταστήματα 
Carrefour καθώς και ειδική προσφορά για δωρεάν συνδρομή 
κατά τον πρώτο χρόνο. 

«Δημιουργήσαμε την κάρτα Dynamic Visa με σκοπό να 
διευκολύνουμε τις αγορές των πελατών μας και να τους 
ανταμείψουμε για την πίστη τους. Εμείς στην Alpha Bank 
γνωρίζουμε τις συνήθειες των πελατών μας και πάντα 
συνεργαζόμαστε μαζί τους για να τους εξασφαλίσουμε άνεση 
και ασφάλεια μέσω μοναδικών προϊόντων όπως της Dynamic 
Visa», είπε ο κ. Βαγγέλης Λύτρας, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Alpha Bank στη Βουλγαρία κατά την επίσημη παρουσίαση της 
κάρτας.  

„алфа банк” представи новата си 
международна кредитна карта Dynamic Visa

Η alpha Bank παρουσίασε την καινούρια 
διεθνή πιστωτική κάρτα της Dynamic Visa
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Списание "Forbes България" раздаде сво-
ите годишни бизнес награди

Списание "Forbes България" раздаде своите годишни 
бизнес награди на церемония в хотел "Шератон" в присъст-
вието на министъра на икономиката Трайчо Трайков и 
представители на бизнеса, политиката и академичните 
среди.

Победителите бяха избрани между повече от 90 компа-
нии. Те са: „Уника Гарант” (в категория Отношение към кли-
ентите – клиентска политика), „Денкщат България” (Отноше-
ние към клиента – индивидуално отношение), „Уолтопия” 
(Развитие на бизнеса), „Мусала Софт” (Развитие на човешки 
ресурси), „Колев и Колев” (Качество на продуктите), „Англо-
американско училище в София” (Качество на услугите), 
„Ексес Софтуер (Служител на годината), „Кока-Кола Хеленик 
Ботълинг Къмпани” (Обществена дейност) и „Сабуей 
България”(Най-добър стартиращ бизнес). Списанието 
връчи на „ИКЕА” специална награда за инвестиции в Бълга-
рия, „Белла България” получи специална награда за разви-
тие на успешните брандове, а „Макс Телеком” беше отличен 
със специална награда за училището по роботика 
Robopartans.

„атлас консултинг” стартира уеб-базиран 
продукт за хората, които търсят работа в 
европейските институции

„Атлас Консултинг” стартира нов продукт – www.eu-test.eu, 
първия български уебсайт, който предлага обучение и под-
готовка на кандидатите, които искат да участват в процеду-
рата за подбор на постоянен персонал за европейските 
институции. 

Сайтът се основава изцяло на нуждите на кандидатите и 
им дава възможност не само да се запознаят с вида и компо-
нентите на входните тестове ЕПСО, но и да тренират своите 
умения в удобно за тях време и място чрез използване на 
онлайн тестове, които пресъздават реалния формат и 
атмосфера на изпита. Сайтът предоставя и безплатни обу-
чителни материали, подробно описание и обяснение на 
етапите на новата процедура на подбор, информация за 
обучителните курсове и съвети, които ще помогнат на кан-
дидатите да издържат тест ЕПСО и да повишат своята конку-
рентоспособност. 

Το περιοδικό Forbes Bulgaria απένειμε τα 
ετήσια βραβεία του 

Το περιοδικό Forbes Bulgaria απένειμε τα ετήσια επιχειρημα-
τικά βραβεία του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενο-
δοχείο Sheraton, παρουσία του υπουργού Οικονομίας Τραΐτσο 
Τραΐκοφ, εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτι-
κής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.  Οι νικητές των βραβείων 
που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 90 και άνω τον αριθμό υποψήφιες 
εταιρίες είναι οι εξής: UNIQA Garant (στην κατηγορία „Συμπερι-
φορά προς τον πελάτη – Πελατειακή πολιτική”), Denkstatt Bulgaria 
(„Συμπεριφορά προς τον πελάτη - Ατομική προσέγγιση”), Walltopia 
(„Επιχειρηματική εξέλιξη”), Musala Soft („Ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού”), Kolev & Kolev („Ποιότητα προϊόντων”), η Αγγλο-
αμερικανική σχολή της Σόφιας („Ποιότητα υπηρεσιών”), XS 
Software („Υπάλληλος της χρονιάς”), η Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company S.A („Κοινωνικές δραστηριότητες”) και Subway Bulgaria 
(„Καλύτερη έναρξη επιχείρησης”). Το περιοδικό έδωσε στα ΙΚΕΑ 
ειδικό βραβείο επενδύσεων στη Βουλγαρία, η Bella Bulgaria έλαβε 
ειδικό βραβείο για την ανάπτυξη επιτυχημένων εμπορικών επω-
νυμιών, ενώ η Max Telecom τιμήθηκε με ειδικό βραβείο για το σχο-
λείο ρομποτικής Robopartans.

Η atlas consulting εισάγει νέο web-based 
προϊόν για αναζήτηση εργασίας στους ευρω-
παϊκούς θεσμούς

Η Atlas Consulting εισάγει ένα νέο διαδικτυακό προϊόν ( www.
eu-test.eu), την πρώτη βουλγαρική ιστοσελίδα, η οποία προ-
σφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στους υποψηφίους που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής μόνιμου 
προσωπικού των ευρωπαϊκών θεσμών. Η ιστοσελίδα είναι βασι-
σμένη εξ ολοκλήρου στις ανάγκες των υποψηφίων, και τους 
δίνει την ευκαιρία, όχι μόνο να γνωριστούν με τη δομή και τα 
στοιχεία του τεστ εισαγωγής στο Еuropean Communities 
Personnel Selection Office (EPSO), αλλά και να δοκιμάσουν τις 
δεξιότητές τους σε χρόνο και τόπο της επιλογής τους μέσω 
online τεστ που αναπαράγει την πραγματική δομή και ατμό-
σφαιρα των εξετάσεων. Επιπλέον, η ιστοσελίδα παρέχει δωρεάν 
εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτική περιγραφή και επεξήγηση των 
σταδίων της νέας διαδικασίας επιλογής, πληροφορίες για τα 
μαθήματα κατάρτισης, καθώς και συμβουλές, οι οποίες θα βοη-
θήσουν τους υποψήφιους να επιτύχουν στα τεστ του EPSO και 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
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„икЕа” с кампания в подкрепа на детското 
образование

И тази година във всички магазини „ИКЕА”, включително и в 
София, за всяка закупена плюшена играчка през декември 
ще бъде дарено 1 евро за образователни програми в свето-
вен мащаб, организирани и провеждани от УНИЦЕФ и орга-
низацията Save the Children.

От старта на кампанията през 2003 г. насам, даренията от 
годишната кампания на „ИКЕА” за плюшени играчки са дос-
тигнали общата сума от 35,2 млн евро и са позволили на 
повече от осем милиона деца в 45 държави на три конти-
нента да получат качествено образование. Целта на кампа-
нията тази година е да събере 12 млн евро. През миналата 
година по време на кампанията е постигнат рекорд от 
набрани средства в размер на 11,4 млн евро. 

ΤΑ ¨IKea¨ με καμπάνια για την υποστήριξη 
της εκπαίδευσης των παιδιών.

Και φέτος σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ, συμπεριλαμβανομένης 
και της Σόφιας, ένα ευρώ από κάθε λούτρινο παιχνίδι που αγο-
ράζεται το Δεκέμβριο θα διατεθεί για εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, που οργανώνονται και διεξάγονται από την UNICEF και 
την οργάνωση Save the Children.

Από την έναρξη της καμπάνιας το 2003, οι δωρεές της ετή-
σιας εκστρατείας  για τα λούτρινα παιχνίδια των ΙΚΕΑ έχουν 
φθάσει στα 35,2 εκατ. ευρώ, χάρη των οποίων περισσότερα από 
οκτώ εκατομμύρια παιδιά από 45 χώρες σε τρεις ηπείρους έλα-
βαν ποιοτική εκπαίδευση. Η φετινή εκστρατεία στοχεύει στη 
συγκέντρωση 12 εκατ. ευρώ. Ενώ ρεκόρ σημειώθηκε κατά την 
περσινή εκστρατεία, όπου συγκεντρώθηκαν 11,4 εκατ. ευρώ.

„Голдеър Хандлинг” и „катар Еъруейз” 
подписаха многогодишно споразумение 

„Голдеър Хандлинг” подписа многогодишно споразумение 
с „Катар Еъруейз”. „Катар Еъруейз” изпълнява четири полета 
на седмица от София до Доха през Букурещ със самолет 
А320, като намерението на компанията е скоро да увеличи 
своите полети през летище София. Главният изпълнителен 
директор на „Голдеър Хандлинг България” Димитриос Папа-
михаил заяви, че компанията е намерила нови клиенти и 
увеличила своя пазарен дял през последните няколко 
месеца. Още нови споразумения, които са на път да се осъ-
ществят, доказват устойчивостта на възходящата тенденция 
на развитие на „Голдеър Хандлинг” на българския пазар. 
„Голдеър Хандлинг България” е инвестирала над 10 млн 
евро в страната. Компанията има повече от 85 служители в 
София.

Πολυετή συμφωνία με την Qatar airways 
υπέγραψε η Goldair handling 

Σε υπογραφή πολυετούς συμφωνίας προχώρησαν εταιρείες 
Goldair Handling και Qatar Airways, καθώς  η τελευταία  εκτελεί 
πλέον τέσσερις πτήσεις εβδομαδιαίως από τη Σόφια προς τη 
Ντόχα μέσω Βουκουρεστίου με αεροσκάφος Α320, ενώ η πρό-
θεσή της στο προσεχές μέλλον είναι να αυξήσει τις πτήσεις της 
μέσω του αεροδρομίου Σόφιας. Την ίδια ώρα ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Goldair Handling Bulgaria Δημήτριος Παπαμιχαήλ 
δηλωνεί ότι „τους τελευταίους μήνες η εταιρία έχει βρει νέους 
πελάτες και έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, ενώ και οι νέες 
συμφωνίες που πρόκειται να υπογράφουν αποδεικνύουν τη 
βιωσιμότητα της ανάπτυξης της Goldair Handling στη βουλγα-
ρική αγορά”. Η Goldair Bulgaria έχει επενδύσει πάνω από 10 
εκατομμύρια ευρώ στη χώρα. Η εταιρία απασχολεί πάνω από 
85 εργαζόμενους στη Σόφια.
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в София се проведе ученически турнир  
по бадминтон с подкрепа  
на „Екопак България”

В началото на ноември в София беше възобновена една 
прекрасна традиция - турнира „Златното перце” за купа 
„София” за учениците във всички столични училища. Ини-
циативата беше осъществена от Българската федерация по 
бадминтон с подкрепа на „ЕКОПАК България” и със съдей-
ствието на Столична община. 

Турнирът беше открит официално от г-н Иван Сотиров, 
зам.-кмет на Столична община и г-н Тодор Бургуджиев, 
изпълнителен директор на „ЕКОПАК България”.

В състезанието взеха участие над 100 малки състезатели.
Освен купи и медали за първите места, всички участници 
получиха и много награди осигурени от „ЕКОПАК”. Гостите 
на турнира имаха и възможността да се запознаят с любо-
питни факти за разделното събиране на отпадъци от опа-
ковки и ползата от него. 

Нова инвестиция за 4,8 млн евро  
на „клийвс”в София

„Клийвс„, компания, специализирана в управлението на 
собствени луксозни жилища под наем в София, придоби 
нова сграда с 21 апартамента в централната част на София. 
Сделката е на  стойност 3,6 млн евро без ДДС. Очаква се 
след завършването на проекта стойността му да достигне 
4,8 млн евро. Инвеститор е естонската компания „АРКО 
ВАРА” чрез дъщерното си дружество „Арко Инвест”.

Сградата е разположена на кръстовището на ул. „Чер-
ковна” и бул. „Мадрид” и е част от новопостроен комплекс с 
общо 87 апартамента, обширен подземен паркинг, офиси, 
магазини, кафене и студио за красота. С нея броят на апар-
таментите в портфолиото на  „Клийвс„ се увеличава на 115. В 
момента компанията отдава под наем 94 апартамента на 
територията на столицата. Очаква се новите 21 апартамента 
да посрещнат първите си наематели в средата на 2012 
година.

Σχολικό τουρνουά μπάντμιντον πραγματο-
ποιήθηκε στη Σόφια με την υποστήριξη της 
ecopack Bulgaria 

Μια υπέροχη παράδοση αναβίωσε στη Σόφια στις αρχές Νοεμ-
βρίου – πρόκειται για το τουρνουά „Χρυσό φτερό” για το 
Κύπελλο Σόφιας και απευθυνόταν σε όλους τους μαθητές των 
σχολείων της πρωτεύουσας. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από 
τη Βουλγαρική ομοσπονδία μπάντμιντον με την υποστήριξη 
της Ecopack Bulgaria και σε συνεργασία με το Δήμο Σόφιας.

Το τουρνουά εγκαινιάστηκε επίσημα από τον κ. Ιβάν Σοτί-
ροφ, Αντιδήμαρχο Σόφιας και τον κ. Τόντορ Μπουργουντζίεφ, 
διευθύνοντα σύμβουλο της Ecopack Bulgaria.

Στον αγώνα συμμετείχαν πάνω από 100 μικροί αθλητές. 
Εκτός από τα κύπελλα και τα μετάλλια για τους νικητές, οι συμ-
μετέχοντες πήραν και πολλά άλλα βραβεία που εξασφάλισε η 
Ecopack. Οι επισκέπτες του τουρνουά είχαν επίσης την  ευκαι-
ρία να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ανακύκλωση 
υλικών συσκευασίας και τα οφέλη της.

Νέα επένδυση ύψους 4,8 εκατ. ευρώ από την 
cleves στη Σόφια.

 
Η εταιρία Cleves που ειδικεύεται στη διαχείριση πολυτελών κατοι-
κιών προς ενοικίαση στην Σόφια, απέκτησε ένα νέο κτίριο με 21 
διαμερίσματα στο κέντρο της Πρωτεύουσας. Η συμφωνία της 
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 3,6 εκατ. ευρώ, άνευ ΦΠΑ, ενώ 
αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του έργου το κόστος να φτάσει 
τα 4,8 εκατ. ευρώ. Επενδυτής είναι η εσθονική εταιρία „Arco Vara” 
εμφανιζόμενη μέσω της θυγατρικής της εταιρίας „Arco Invest”. 

Το κτίριο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών „Τσερκόβνα” 
και „Μαντρίτ” και αποτελεί μέρος ενός νεόκτιστου συγκροτήματος 
με συνολικά 87 διαμερίσματα, ευρύχωρο υπόγειο χώρο στάθμευ-
σης, γραφεία, καταστήματα, καφετέρια και σαλόνι ομορφιάς. Με 
το εν λόγω κτίριο ο αριθμός των διαμερισμάτων που βρίσκονται  
στο χαρτοφυλάκιο της „Cleves” αυξάνεται σε 115. Επί του παρόντος 
η εταιρία μισθώνει 94 διαμερίσματα στη Σόφια, ενώ οι πρώτοι 
ενοικιαστές των 21 νέων διαμερισμάτων αναμένονται στα μέσα 
του 2012.
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„Арма театру” („Театрална колесница”) е 
театрална трупа от Солун, която оби-
каля Гърция и представя автентичен 
народен театър в училищата и по пло-
щадите и на най-отдалечените градове 

и села.
Гръцкото просветно сдружение в София „Одисеас Елитис”, 
което води гръцки класове по майчин език и култура в 
София (гръцко училище), покани „Арма театру” в София и 
със съдействието на „Емпорики банк” на 25-ти ноември 
малки и големи заедно се смяхме и забавлявахме в Столич-
ния куклен театър на представлението „Сватбата на 
Карагьозис”. По този повод списанието ни се срещна и 
разговаря с директора на „Арма театру”, г-н Стелиос 
Аманатидис.

Г-н аманатидис, защо „арма театру”?
Целта ни е културна децентрализация и разпространение на 
театралното образование и традиции в цяла Гърция. Нато-
варваме декорите, костюмите и въображението си в Колес-
ницата – нашия ван, и влизаме във всяко училище, на всеки 
площад, във всеки малък и голям театър, който отваря вра-
тите си за нас, а сега сме за пръв път и в България.
а как всъщност се отвори вратата на България?

Г-н Стелиос Аманатидис, директор на „Арма театру”:
Когато има въображение и желание за творчество,  
не съществуват нито врати, нито граници

Τ ο «ΑΡΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ», είναι μια θεατρική ομάδα που 
ιδρύθηκε το 1980 και έχει έδρα την όμορφη Θεσσαλονίκη. 
Με ένα συνεχώς ανανεωμένο ρεπερτόριο, οργώνουν όλη 
την Ελλάδα παρουσιάζοντας αυθεντικό λαϊκό θέατρο 
σε σχολεία, πλατείες δήμων και κοινοτήτων ακόμα και 

στα πιο απόμακρα σημεία του χάρτη.  Ο «Ελληνικός Μορφωτικός 
Σύλλογος ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ», φορέας των «Τμημάτων Μητρικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού Σόφιας» (ελληνικό σχολείο)  προσκάλεσε 
το «ΑΡΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ» στη Σόφια και με την ευγενική χορηγία της 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 25.11.2011, μικροί και μεγάλοι γελάσαμε 
και απολαύσαμε  όλοι μαζί, στο Κρατικό Κουκλοθέατρο Σόφιας, 
την παράσταση «Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ».   Με αφορμή αυτή 
την επίσκεψη, το περιοδικό μας βρέθηκε και συζήτησε με τον  
επικεφαλής του «ΑΡΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ» κ. Στέλιο Αμανατίδη. 

κύριε αμανατίδη, γιατί ….«αρμα ΘεατροΥ»;
Στόχος μας είναι η πολιτιστική αποκέντρωση κι η διάδοση της 
θεατρικής παιδείας και  παράδοσης σε όλη την ελληνική περιφέ-
ρεια. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη έχουμε δώσει χιλιάδες 
παραστάσεις,  από την Καστοριά και τον Έβρο μέχρι το Καστελό-
ριζο και την Αυστραλία. Φορτώνουμε τα σκηνικά μας, τα κοστού-
μια μας και τη φαντασία μας στο ΑΡΜΑ μας, στο φορτηγό μας,  
και μπαίνουμε  σε κάθε σχολείο, σε κάθε πλατεία, σε κάθε μικρό 
και μεγάλο θέατρο που θα μας ανοίξει τις πόρτες …., τώρα, για 
πρώτη φορά στη Βουλγαρία.  
αλήθεια, πώς άνοιξε η … πόρτα της βουλγαρίας; 
 Όταν υπάρχει φαντασία κι όρεξη για δημιουργία, δεν υπάρχουν 
ούτε πόρτες ούτε σύνορα.  Πήραμε ένα σεμνό και συγκινητικό 
κείμενο-πρόσκληση από το μορφωτικό  σύλλογο Σόφιας «ΟΔΥΣ-
ΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ». Ανοίξαμε την ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου   
και   διαπιστώσαμε αμέσως την εξαιρετική ποιότητα δουλειάς 
στο ελληνικό σχολείο Σόφιας!  Μας εξέπληξαν η ακρίβεια, η 
συνέπεια και η συνοχή του συλλόγου, σε αυτή τη διοργάνωση.  
Ευχαριστούμε το σύλλογο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» για την ευκαι-
ρία που μας έδωσε να παρουσιάσουμε την παράστασή μας «Ο 
ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ» στους έλληνες της Σόφιας και φυσικά 
ευχαριστούμε τους φορείς που συνεργάστηκαν με το σύλλογο 
-την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ που κάλυψε τα έξοδα της παράστασης 
και το ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ που μας έκανε να 
αισθανθούμε σα να παίζουμε στο δικό μας θέατρο στη Θεσσα-
λονίκη.  
στην διάρκεια της παράστασης τα παιδιά ανέβηκαν όλα 
πάνω στη σκηνή  και αυθόρμητα μπήκαν σε ρόλους και έπαι-
ξαν θέατρο μαζί σας, σα να γνώριζαν το σενάριο απ έξω … 
πως έγινε αυτό… είχατε κάνει πρόβες;          
Ο Καραγκιόζης, είναι ένας λαϊκός ήρωας που τρέχει μέσα στις 
φλέβες  των ελλήνων. Αυθόρμητος, ειλικρινής, αυθεντικός, 
τίμιος, ελεύθερος, δημοκράτης, …. και πολλά άλλα που η ιστο-

Στέλιο Αμανατίδη, επικεφαλής του «ΑΡΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ»:
Όταν υπάρχει φαντασία κι όρεξη για δημιουργία, δεν 

υπάρχουν ούτε πόρτες ούτε σύνορα
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Когато има въображение и желание за творчество, не 
съществуват нито врати, нито граници. Получихме вълну-
ваща покана от просветното сдружение в София „Одисеас 
Елитис”, отворихме сайта на сдружението и веднага раз-
брахме каква отлична работа върши гръцкото училище в 
София! Приятно ни изненадаха точността, последовател-
ността и сплотеността на хората от сдружението. Благода-
рим на сдружението, че ни даде възможност да представим 
„Сватбата на Карагьозис” в София и, разбира се, благодарим 
на „Емпорики банк”, които поеха разноските за представле-
нието, както и на българския Столичен куклен театър, който 
ни накара да се чувстваме сякаш играем в собствения си теа-
тър в Солун.
По време на представлението децата се качиха на сце-
ната и спонтанно заиграха, сякаш знаеха сценария наи-
зуст. Бяхте ли го репетирали?
Карагьозис е народен герой, чиято кръв тече в жилите на 
гърците. Спонтанен, искрен, истински, честен, свободен, 
демократ и много други неща, които историята доказва, че 
ние, гърците, носим в ценностната си система. Трупата ни се 
вдъхнови като режисура да „излезем” от театъра на сенките, 
както традиционно се играе Карагьозис, и всички герои да 
бъдат превъплътени от истински актьори. Разбира се, не 
бяхме репетирали с децата от гръцкото училище в София, 
защото пристигнахме само два часа преди представлението. 
Както знаете, един от принципите на народния театър е пря-
кото общуване, без арогантност и изкуствено превъзход-
ство. Помагаме на децата да влязат в роли, да водят диалози, 
да станат част от най-различни среди. Това подхранва тях-
ната душевност и развива у тях „културата на диалога”. Без 
комплекси и задръжки, децата спонтанно търсят творче-
ското участие. Децата от гръцкото училище в София влязоха 
в тази игра много по-бързо, защото очевидно в училището 
се върши отлична работа от учителите, сдружението и 
семействата на децата.
кажете ни няколко думи за постановката „Сватбата на 
карагьозис”.
В продължение на векове гръцките кукловоди, които правят 
представления за Карагьозис, обикаляли селата и играели в 
кафенетата и по площадите. Преди всяка постановка обсъж-
дали с местните хора нещата, които ги вълнували и ги включ-
вали в сценария за вечерния спектакъл. Сценарият бил „жив 
организъм”, който се променял от представление на предста-
вление, докосвайки душите на зрителите – точно както 
народните песни. В началото на миналия век френски теа-
тролози, развълнувани от едно представление на кукловода 
Антонис Молас, му поискали сценария. Молас се учудил: 
„Какъв сценарий? Няма писмен текст, но щом настоявате, ще 
ви го напиша”. „Сватбата на Карагьозис", която представихме 
в София, е адаптация на този текст. Направихме една про-
мяна - дадохме на дъщерята на везира, за която всички искат 
да се оженят, очевидно, за да спечелят пари и слава, едно 
аристофаново име - „Власт”.  Фамилията оставяме зрителите 
да кажат коя е.  По време на престоя ни в София сдружението 
се погрижи за всичко. Останахме впечатлени от дейността 
на Гръцкия бизнес съвет и от разговора, който проведохме с 
неговия председател, г-н Теодоропулос. Посещението в учи-
лището и дискусията с учителите бяха ценни за всички нас. 
Срещата ни с актьора от Народния театър Стоян Алексиев и 
разговорът с него ни показа, че имаме много общи точки на 
Балканите и че съвместните инициативи в театъра могат 
още повече да сближат нашите народи.  

ρία απέδειξε πως εμείς οι έλληνες έχουμε ως σύστημα αξιών. Ο 
δικός μας θίασος, είχε την έμπνευση, σκηνοθετικά,  να «βγούμε» 
από το θέατρο σκιών όπως παραδοσιακά παίζεται ο καραγκιό-
ζης και όλους τους ήρωες να τους ενσαρκώσουν πραγματικοί 
ηθοποιοί. Φυσικά και δεν είχαμε κάνει πρόβες με τα παιδιά του 
ελληνικού σχολείου Σόφιας, αφού φτάσαμε στη Σόφια δύο 
ώρες πριν αρχίσει η παράσταση. Ξέρετε, αρχή του λαϊκού θεά-
τρου, αρχή της αυθεντικής λαϊκής τέχνης, είναι η άμεση επικοι-
νωνία, χωρίς υπεροψία και τεχνητή ανωτερότητα. Εμείς βοη-
θούμε τα παιδιά να μπουν σε ρόλους, να κάνουν διαλόγους, να 
ενταχθούν σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα. 
Αυτό, καλλιεργεί την ψυχή των παιδιών, τα κάνει να συμμετέ-
χουν και τελικά αναπτύσσει μέσα τους τον «πολιτισμό του δια-
λόγου». Χωρίς κανένα σύμπλεγμα και εγκράτεια, τα παιδιά ανα-
ζητούν την εμπλοκή τους στο σενάριο και λειτουργεί αυθόρμητα 
μέσα τους το αίσθημα της συμμετοχικής δημιουργίας… αυτό 
που η τηλεόραση σκοτώνει. Τα παιδιά του ελληνικού σχολείου 
Σόφιας μπήκαν σε αυτό το «παιχνίδι» πολύ πιο γρήγορα διότι 
προφανώς γίνεται καλή δουλειά στο σχολείο από τους δασκά-
λους, το σύλλογο και τις οικογένειες των παιδιών. 
κάτι για την παράσταση «ο Γαμοσ τοΥ καραΓκιοΖΗ»;     
Αυθεντικό λαϊκό θέατρο.  Επί σειρά αιώνων οι έλληνες καραγκιο-
ζοπαίχτες, γύριζαν στα χωριά κι έπαιζαν θέατρο στα καφενεία 
και στις πλατείες. Πριν από κάθε παράσταση   συζητούσαν με 
τους πολίτες και κάθε γεγονός που απασχολούσε την κοινότητα 
το ενέτασσαν στο σενάριο της βραδινής παράστασης. Αυτό γινό-
ταν σε κάθε χωριό. Καταλαβαίνετε πως το σενάριο της παράστα-
σης του Καραγκιόζη ήταν ένας «ζωντανός οργανισμός» που 
μεταλλάσσονταν από παράσταση σε παράσταση,  ακουμπώντας 
τις ψυχές των εκάστοτε θεατών… όπως ακριβώς και στα δημο-
τικά τραγούδια. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, γάλλοι θεα-
τρολόγοι, ενθουσιασμένοι  από μια παράσταση του καραγκιοζο-
παίχτη Αντώνη Μόλλα, του ζήτησαν το σενάριο. Ο Μόλλας 
απόρησε, «πιο σενάριο, δεν υπάρχει γραπτό κείμενο … αφού 
επιμένετε θα σας το γράψω». Ο γάμος του Καραγκιόζη που 
παρουσιάσαμε στους έλληνες της Σόφιας, είναι διασκευή αυτού 
του κειμένου  του Μόλα. Εμείς  κάναμε τη δική μας μικρή-μεγάλη 
παρέμβαση. Την κόρη του βεζίρη, την οποία θέλουν όλοι να την 
παντρευτούν προφανώς για να αποκτήσουν χρήμα και δόξα, της 
δώσαμε ένα αριστοφανικό όνομα. Της δώσαμε το όνομα   «εξου-
σία». Το επίθετο αφήνουμε, να το δώσουν οι θεατές….  
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στη Σόφια, ο σύλλογος φρό-
ντισε για όλα. Ήταν εντυπωσιακή η γνωριμία με τις δραστηριό-
τητες του  συνδέσμου ελλήνων επιχειρηματιών κι η συζήτηση 
που είχαμε με τον πρόεδρο κ. Θεοδωρόπουλο.  Η επίσκεψη στο 
σχολείο κι η συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς θεωρώ πως ήταν 
πολύτιμη για όλους μας. Η γνωριμία όμως με τον πρωταγωνιστή 
του βουλγαρικού Κρατικού θεάτρου, Στοιάν Αλέξιεβ και η συζή-
τηση μαζί του, μας απέδειξε  πως έχουμε πολλά κοινά σημεία στα 
Βαλκάνια και πως κοινές πρωτοβουλίες και στα θεατρικά πράγ-
ματα μπορούν να φέρουν ακόμα πιο κοντά  τους λαούς μας.   
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предстоящи събития

30 – 31 януари
Място: Будапеща, хотел „Хилтън”
6-а годишна енергийна конференция за 
Централна и Източна европа
Организатор: Platts
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2012/pc243/
index

1 - 5 февруари
Място: Солун, международен изложбен център 
HELEXPO
24-ти международен панаир за селскостопанска 
техника Agrotica
Организатор: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=2004

2 февруари
Място: Виена
Форум „Защита на инвестициите в Югоизточна 
европа”
организатор: E.E.L. Events
http://www.eelevents.co.uk/see_investment_
protection_forum_2012/

16 – 18 февруари
Място: София, „Интер експо център”
Ваканция & СПа експо 2012  
Организатор: „Прим Експо”
http://www.iec.bg

16 - 19 февруари
Място: Солун, международен изложбен център 
HELEXPO
4-о международно туристическо изложение  
за енергийни технологии Energy Tech
Организатор: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=2203

28 февруари – 2 март
Място: София, „Интер експо център”
Международно специализирана изложба 
„SECURITY – Защита и сигурност”
Организатори: Българска търговско-промишлена 
палата и Агенция „Булгарреклама”
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/security/index.htm

Επερχόμενες εκδηλώσεις

30 – 31 Ιανουαρίου 
Τοποθεσία: Βουδαπέστη, Hilton
6ο ετήσιο συνέδριο ενέργειας για την κεντρική και 
ανατολική ευρώπη
Διοργανωτής: Platts
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2012/pc243/
index

1 - 5 Φεβρουαρίου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
HELEXPO
24η διεθνής Έκθεση Γεωργικών μηχανημάτων 
Agrotica
διοργανωτής: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=2004

2 Φεβρουαρίου
Τοποθεσία: Βιέννη
Φόρουμ με θέμα „προστασία των επενδύσεων στη 
νοτιοανατολική ευρώπη”
Διοργανωτής: E.E.L. Events
http://www.eelevents.co.uk/see_investment_
protection_forum_2012/

16 - 18 Φεβρουαρίου
Τοποθεσία: Σόφια, Inter Expo Center
Holiday & Spa EXPO 2012
Διοργανωτής: Prim Expo 
http://www.iec.bg

16 – 19 Φεβρουαρίου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
HELEXPO
4η διεθνής τουριστική Έκθεση ενεργειακών 
τεχνολογιών Energy Tech
Διοργανωτής: HELEXPO
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-
US&loc=1&page=2203

28 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου
Τοποθεσία: Σόφια, Inter Expo Center
διεθνής εξειδικευμένη Έκθεση „SECURITY - 
ασφάλεια και προστασία”
Διοργανωτές: το Βουλγαρικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
και ο οργανισμός Bulgarreklama 
http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs/security/index.htm

προσεχεισ
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Νέα μέλη του ΕΕΣβ Нови членове на ГБСБ
„тРЕйС ипоМа” аД е част от „Трейс Пластикс Груп”, компания 
оперираща в 10 страни, с оборот над 200 млн евро и с 1700 служи-
тели. „Трейс Ипома” е лидер в България на пазара на опаковките, 
като произвежда и търгува с еднократни, многократни опаковки, 
градинска мебел и седалки за стадиони, както и биг бегси. Компани-
ята е ситуирана в промишлена зона Гара Искър на площ 24 000 кв. 
м със сграден фонд 15 000 кв.м. В компанията са усвоени и работят 
два производствени цеха - шприцово производство на опаковки и 
мебели и конфециониране на биг бегси. Като допълнителни процеси 
са въведени брандирането на опаковки по метода офсет, ситопечат, 
флeксопечат, както и ин-моулд-лейбълинг. „Трейс Ипома” поставя 
високи изисквания за качественото осигуряване на продуктите и 
внедрява и развива ИСО стандарти 9001-2008, 22000:2005. Компани-
ята работи с асортимент от над 1000 продукта, клиентска база от над 
600 клиента и реализира преработка на над 7000 тона полиолефини 
годишно. „Трейс Ипома” развива социална и екологична отговор-
ност, помагайки на деца в неравностойно положение и участвайки в 
колективни системи за управление на отпадъци.

MBL е асоцииран партньор на CB Richard Ellis Group Inc. (CBRE), най-
голямата в света компания за услуги в сферата на бизнес имотите, с 
повече от 29,000 служители и 300 офиса по света. MBL е компания, 
специализирана в областта на бизнес имотите, предлагаща пълна 
гама от услуги. Компанията работи с широк кръг от местни и меж-
дународни клиенти, включително инвеститори, инвестиционни и 
пенсионни фондове, институции, търговци и наематели. Екипът й е 
с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти и финансите. 
Компанията предоставя на своите клиенти несравнимо качество чрез 
услугите, които предлага на пазарите на офис, търговски и индустру-
ални площи, консултиране и оценки, инвестиционни пазари и управ-
ление на имоти. 

„БРЕйН СтоРМ коНСУлт” е консултантска компания с богат опит в 
подпомагане дейността на големи местни и чуждестранни компании, 
които оперират на територията на България. Създадена през 1997 
г. днес „Брейн Сторм Консулт” e единственият „хибрид” в България, 
успял да затвори пълния кръг от финансови услуги, които обхващат 
дейността на малки, средни и големи предприятия. Компанията пред-
лага пакет от услуги – счетоводни, правни, финансови, данъчни кон-
султации, одит, както и софтуерни продукти - финансово-счетоводен 
софтуер „Мираж” и софтуер за управление на бизнеса ERP„Kartell”.

Фирма „СиНГЕР-БЪлГаРиЯ” ооД е на българския пазар повече 
от 12 години и е официален представител на марката „Сингер” за 
страната. Марката е добре позната на световния и български пазар 
още от 1851 г. с производство и продажба на първите шевни машини. 
Вече 160 години „Сингер” е във всеки дом по света и дарява усмивки 
и топлина на клиентите си.  Основната цел на марката „Сингер” е да 
предложи  модерни, с изключителен дизайн, лесни за експлоатация 
и висококачествени домакински електроуреди. Наши партньори са 
водещите в страната вериги магазини.  Фирма „Сингер-България„ 
ООД води гъвкава политика на търговия и въпреки икономическата  
неустойчивост  на световните пазари, успява да се задържи сред 
лидерите на пазара и да увеличава пазарния си дял. „Сингер-Бъл-
гария„ ООД е в непрекъснато движение и не спира да търси нови 
начини да улесни живота и ежедневието на своите клиенти, като 
непрекъснато обновява продуктовата си гама. 

erMc е член на MANAGEMENT FORCE GROUP (MFG), водеща инсти-
туция в областта на мениджмънта по безопасност и здраве в Югоиз-
точна Европа. MFG има офиси в Гърция, Румъния, България и Кипър, 
широк спектър от проекти по безопасност и здраве в 13 страни и е 
предпочитаният консултант по безопасност и здраве. Само в строи-
телството има повече от 200 проекта с бюджет над 25 млн евро. ERMC 
е от две години на българския пазар и е постигнала целите си за 2010 
и 2011 г. Бизнесът на компанията се разширява и в Албания. Компани-
ята разполага с високо квалифицирани специалисти и прилага висок 
стандарт на процедурите по безопасност и здраве на MFG.

Η "Thrace - IpOMa" s.a. αποτελεί μέλος της Thrace Plastics Group: εται-
ρεία η οποία δραστηριοποιείται σε 10 χώρες, με κύκλο εργασιών 200 εκατ. 
ευρώ και 1700 εργαζομένους. Η "THRACE - IPOMA" S.A. στη Βουλγαρία είναι 
ηγέτης στην αγορά συσκευασιών καθώς έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή 
και εμπορία συσκευασιών μιας χρήσης, επαναχρησιμοποιούμενων συσκευ-
ασιών, επίπλων κήπου, καθισμάτων σταδίου καθώς και μεγασάκκων. Η εται-
ρεία βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Γκάρα Ίσκαρ σε 24000 τ.μ. με κτίρια 
εμβαδού 15000 τ.μ. Στην εταιρεία λειτουργούν δύο τμήματα παραγωγής: για 
παραγωγή συσκευασιών και επίπλων με τη μέθοδο injection και για παραγωγή 
μεγασάκκων. Ως πρόσθετες διαδικασίες είναι: μαρκάρισμα συσκευασιών με τη 
μέθοδο offset (λιθογραφία), μεταξοτυπία, φλεξογραφία καθώς και In-mould 
labelling. Η "THRACE - IPOMA" S.A. έχει υψηλές απαιτήσεις για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των προϊόντων και έχει υλοποιήσει τα πρότυπα ISO 9001-2008, 
22000-2005. Η εταιρεία έχει γκάμα άνω των 1000 προϊόντων, πελατολόγιο που 
απαριθμεί πάνω από 600 πελάτες και πραγματοποιεί την επεξεργασία άνω των 
7000 τόνων πολυολεφινών ετησίως. Η "THRACE - IPOMA" S.A. αναπτύσσει πολι-
τικές κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης: βοηθά μη προνομιούχα παιδιά 
και συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα για τη διαχείριση αποβλήτων.

Η MBL είναι συνεργαζόμενος εταίρος της CB Richard Ellis Group Inc. (CBRE), 
η οποία είναι η παγκοσμίως μεγαλύτερη εταιρεία για υπηρεσίες στον τομέα 
των εμπορικών ακινήτων με περισσότερους από 29000 εργαζομένους και 300 
γραφεία σε όλο τον κόσμο. Η MBL είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα 
των εμπορικών ακινήτων, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών. Δου-
λεύουμε με ένα ευρύ φάσμα από τοπικούς και διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβα-
νομένων επενδυτών, επενδυτικών και συνταξιοδοτικών ταμείων, ιδρυμάτων, 
εμπόρων και τους ενοικιαστών. Η ομάδα μας έχει μακροχρόνια εμπειρία στον 
τομέα των ακινήτων και των χρηματοοικονομικών. Παρέχουμε στους πελάτες 
μας απαράμιλλη ποιότητα μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε για αγορές 
γραφείων, εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων, παροχή συμβουλών και αξι-
ολόγηση, επενδυτικές αγορές και διαχείριση ακινήτων. 

Η BraIn sTOrM cOnsuLT είναι εταιρεία συμβούλων με μεγάλη εμπειρία 
στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων μεγάλων τοπικών και ξένων εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε το 1997 και σήμερα η Brain 
Storm Consult είναι το μοναδικό "υβρίδιο" στη Βουλγαρία που έχει καταφέρει 
να κλείσει τον πλήρη κύκλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που καλύπτουν 
τις δραστηριότητες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η εταιρεία 
προσφέρει πακέτο υπηρεσιών: λογιστικές, νομικές, οικονομικές, φορολογικές 
συμβουλές, λογιστικό έλεγχο καθώς και προϊόντα λογισμικού: λογιστικό λογι-
σμικό "Mirage" και λογισμικό διαχείρισης επιχειρήσεων ERP "Kartell".

Η εταιρεία sInGer BuLGarIa LTD. είναι στη βουλγαρική αγορά εδώ και 
πάνω από 12 χρόνια και είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της μάρκας SINGER 
στη χώρα. Η μάρκα είναι γνωστή στην παγκόσμια και στη βουλγαρική αγορά 
από το 1851 με την παραγωγή και την πώληση των πρώτων ραπτομηχανών. 
Ήδη 160 χρόνια η SINGER είναι σε κάθε σπίτι στον κόσμο και χαρίζει χαμόγελα 
και ζεστασιά στους πελάτες της. Ο κύριος στόχος της μάρκας Singer είναι να 
προσφέρει σύγχρονες, με εξαιρετικό σχεδιασμό, εύκολες στη χρήση και υψη-
λής ποιότητας ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Συνεργάτες μας είναι οι κορυ-
φαίες αλυσίδες στη χώρα. Η Singer Bulgaria Ltd. αναπτύσσει ευέλικτη πολιτική 
εμπορίου και παρά την οικονομική αστάθεια των παγκόσμιων αγορών κατα-
φέρνει να παραμένει ένας από τους ηγέτες στην αγορά και να αυξάνει το μερί-
διο αγοράς της. Η Singer Bulgaria Ltd. είναι σε συνεχή κίνηση και δε σταματά να 
αναζητά νέους τρόπους για να διευκολύνει την καθημερινή ζωή των πελατών 
της, καθώς συνέχεια ανανεώνει την γκάμα προϊόντων της. 

Η erMc είναι μέλος της MANAGEMENT FORCE GROUP (MFG): κορυφαίο 
ίδρυμα στον τομέα της διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Η MFG έχει γραφεία σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, την 
εμπειρία ενός ευρέος φάσματος έργων στον τομέα της υγείας και της ασφά-
λειας σε 13 χώρες και έχει γίνει ο προτιμώμενος σύμβουλος για την υγεία και 
την ασφάλεια. Μόνο στον τομέα των κατασκευών έχει εμπειρία σε περισσό-
τερα από 200 έργα με προϋπολογισμό ύψους 25 εκατ. ευρώ. Η ERMC είναι στην 
αγορά της Βουλγαρίας εδώ και 2 χρόνια και έχει επιτύχει τους στόχους της για 
το 2010 και το 2011, και μάλιστα έχει επεκταθεί λίγο και στην Αλβανία. Έχει 
δυναμικό υψηλής ειδίκευσης και υλοποιεί το υψηλό επίπεδο των διαδικασιών 
ασφάλειας και υγείας της MFG.
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