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Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Когато президентът на България Росен Плевнелиев встъпи в длъжност в началото на годината,
бизнесът видя в негово лице партньор, познаващ
отлично проблемите на предприемачеството, и
застъпник на своите интереси. Тогава той обеща
да направи президентската институция активен
играч по националните приоритети, включително
и привличането на чуждестранни инвестиции, и
да използва целия си опит при изпълнението на
новите си задължения.
Няколко месеца по-късно президентът даде
категорична заявка за сериозността на намеренията си и показа специално отношение към гръцкия бизнес. На бизнес закуска, организирана от
Гръцкия бизнес съвет в България, г-н Плевнелиев
определи отношенията между България и Гърция
като много специални, партньорството с Гърция като стратегическо, а чуждестранните инвестиции
– като „тотален приоритет” за България. Той заяви,
че политиките на президентството за подобряване
на бизнес климата в България и за създаването на
институционална рамка, която насърчава чуждест
ранните инвестиции в страната, ще се изработват
в диалог със самите инвеститори. На въпросите
на представители на големите гръцки и кипърски
компании в България президентът отговори ясно,
описвайки конкретни стъпки с точни срокове, на
езика на бизнеса. Език, който не всеки политик
владее. А когато страните говорят на един език,
нещата се случват по-лесно.

Καλή ανάγνωση!

Приятно четене!
„Балкански хоризонти”
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Όταν ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, κ. Ρόσεν Πλεβνέλιεφ, ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές του έτους, ο
επιχειρηματικός κόσμος είδε στο πρόσωπό του έναν έταιρο
ο οποίος γνωρίζει καλά τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας, και ένα συνήγορο των συμφερόντων τους. Υποσχέθηκε ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας θα παίζει ενεργό
ρόλο στις εθνικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης
της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, και ότι θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία του στην εκπλήρωση των νέων του
καθηκόντων.
Μερικούς μήνες αργότερα, ο Πρόεδρος έδωσε σαφή
δείγματα της σοβαρότητας των προθέσεών του και επεφύλαξε ειδική μεταχείριση απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε επαγγελματικό γεύμα που διοργανώθηκε από
το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία,
ο κ. Πλεβνέλιεφ όρισε τις σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας
και της Ελλάδας ως ξεχωριστές, την σχέση συνεργασίας
με την Ελλάδα ως στρατηγική, και τις ξένες επενδύσεις ως
«απόλυτη προτεραιότητα» της Βουλγαρίας. Δήλωσε, επίσης,
ότι η πολιτική της Προεδρίας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Βουλγαρία και τη δημιουργία ενός
θεσμικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις
θα πραγματοποιηθούν μέσω διαλόγου με τους επενδυτές.
Στις ερωτήσεις των εκπροσώπων των μεγάλων ελληνικών
και κυπριακών εταιρειών στη Βουλγαρία ο Πρόεδρος απάντησε με σαφήνεια, περιγράφοντας συγκεκριμένα βήματα
με συγκεκριμένες προθεσμίες και χρησιμοποιώντας τη
γλώσσα της επιχειρηματικότητας. Μια γλώσσα, η οποία δεν
ομιλείται από κάθε πολιτικό. Και όταν και οι δύο πλευρές
μιλούν την ίδια γλώσσα, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα.

Η ομάδα του «Βαλκανικοί ορίζοντες»

Направи своя избор
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О

тношенията между България и Гърция са
не просто отлични, те са много специални.”
С тези думи българският президент Росен
Плевнелиев се обърна към членовете на
Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) на
бизнес закуска, организирана от съвета.
На събитието присъстваха повече от 150 предприемачи,
включително представители на най-големите гръцки компании от банковия сектор, индустрията, строителния сектор и
телекомуникациите, както и посланиците на Гърция Н. пр.
Трасивулос Стаматопулос и на Кипър Н.пр. Ставрос Амвросиу.
На срещата българският президент представи политиката на
държавата за привличане на чуждестранни инвестиции и
икономическата и индустриална стратегия „България 2020”.
Българският държавен глава определи партньорството
с Гърция като стратегическо и каза, че неговото първо посещение в района ще бъде в Атина. „За нас това е ясен знак, че
ние заедно в района правим важни неща и заедно отваряме
нови перспективи”, каза той.
Срещата откри изпълнителният директор на ГБСБ Минко
Герджиков, който отбеляза, че Гърция е третият най-голям
чуждестранен инвеститор в България, а Кипър – петият, и че
около 50 000 българи се трудят във фирми, които членуват в
съвета.
След него председателят на управителния съвет на ГБСБ
г-н Стаматиос Теодоропулос благодари на президента, че се е
отзовал на поканата на съвета, и изрази надежда, че срещата
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Η πρώτη επίσκεψη
του Προέδρου της
Βουλγαρίας στην
περιοχή θα είναι στην
Αθήνα

ι σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και της
Ελλάδα δεν είναι απλά άριστες, είναι πολύ
ξεχωριστές». Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος
της Βουλγαρίας, κ. Ρόσεν Πλεβνέλιεφ,
απευθύνθηκε προς τα μέλη του Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) σε επιχειρηματικό γεύμα, που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 150 επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των μεγαλύτερων
ελληνικών εταιρειών στον τραπεζικό τομέα, τη βιομηχανία, τις
κατασκευές και τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και οι πρέσβεις της
Ελλάδας και της Κύπρου –η αυτού Εξοχότητα κ. Θρασύβουλος
Σταματόπουλος και η αυτού Εξοχότητα κ. Σταύρος Αμβροσίου.
Στη συνάντηση ο Πρόεδρος παρουσίασε την πολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων
και την οικονομική και βιομηχανική στρατηγική «Βουλγαρία
2020».
Ο επικεφαλής του κράτους χαρακτήρισε τη συνεργασία
μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ως στρατηγική και ανακοίνωσε ότι η πρώτη επίσκεψη του στην περιοχή θα είναι στην
Αθήνα. «Για μας αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ότι μαζί κάνουμε
σημαντικά πράγματα στην περιοχή και από κοινού ανοίγουμε
νέες προοπτικές», δήλωσε ο κ. Πλεβνέλιεφ.
Τη συνάντηση άνοιξε ο γενικός διευθυντής του ΕΕΣΒ, κ.
Μίνκο Γκερντζίκοφ, ο οποίος σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Βουλγαρία, ενώ η Κύπρος
- ο πέμπτος, και ότι περίπου 50.000 Βούλγαροι εργάζονται σε
εταιρείες που είναι μέλη του Συμβουλίου.
Μετά από αυτόν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου
του ΕΕΣΒ, κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για την θετική ανταπόκρισή του στην πρόσκληση του
Συμβουλίου και εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντηση θα συμβάλει στην ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας και θα δημιουργήσει ένα θετικό θεσμικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις
ξένες επενδύσεις στη χώρα.
Τον κ. Πλεβνέλιεφ χαιρέτησε και ο κ. Σταματόπουλος, ο
οποίος περιέγραψε ως «πολύ θετική» την ενεργή συμμετοχή
του Προέδρου σε τέτοιας μορφής συζητήσεις.
«Η χαμηλή φορολογία και οι ταχείες διαδικασίες για την
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ще съдейства за развитието на българската икономика, както
и за създаването на позитивна институционална рамка, която
ще насърчи чуждестранните инвестиции в страната.
Г-н Плевнелиев беше приветстван и от Н. пр. г-н Стаматопулос, който определи като „много положителен знак” дейното участието на президента в срещи от този формат.
Ниското данъчно облагане и бързите процедури по
учредяване на компания в България са привлекателни фактори за чуждестранните инвеститори, но, разбира се, винаги
има възможност за подобряване на бизнес средата, каза той.
С особен интерес се очаква финализирането на правителствените инициативи в тази насока, като внасянето в парламента на закона за публично-частното партньорство и приемането на обсъжданите промени в закона за инвестициите.
Бизнесът с нетърпение очаква и въвеждането на административно обслужване „на едно гише”, т.нар. one stop shop,
каза гръцкият посланик. Той подчерта необходимостта от
ограничаване на бюрокрацията, по-голяма гъвкавост при
сътрудничеството между държавния и частния сектор, опростяване на процедурите за онези, които искат да инвестират
в България или вече го правят, както и осигуряване на едни
и същи условия за развиващите бизнес. „В този смисъл сме
убедени, че президентът Плевнелиев ще положи сериозни и
трайни усилия за подобряване на бизнес климата в България, вземайки под внимание и предложенията на самите
инвеститори, в случая на гръцкия бизнес съвет,” каза той.
В началото на речта си българският държавен глава благодари на гръцките компании, подкрепили проекта му за
бизнес парк в София преди години. „Тогава много малко
хора повярваха. Вие бяхте едни от първите. Заедно с вас
ние успяхме да създадем едно уникално място за правене
на бизнес в България и в региона”, каза той. За десет години
моята лична история показва как ние можем драматично да
променяме нещата, когато имаме правилна концепция,
когато сме търпеливи, когато сме упорити и когато имаме
ясен модел и добри бизнес практики, които да ни помагат
да вървим напред”, добави г-н Плевнелиев.
След това българският президент представи обстойно
новата икономическа и индустриална политика на страната,

ΕιδΗσεις

ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία συνιστούν ελκυστικά στοιχεία
για τους ξένους επενδυτές, αλλά υπάρχουν, φυσικά, πάντα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος»,
δήλωσε ο κ. Σταματόπουλος. «Στο πλαίσιο αυτό με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον αναμένεται η ολοκλήρωση σχετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, όπως η κατάθεση του Νόμου για τις
συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η οριστικοποίηση των συζητούμενων τροποποιήσεων στον Επενδυτικό
νόμο. Οι επιχειρήσεις προσβλέπουν και στην εισαγωγή θεσμών
όπως η υπηρεσία «μιας στάσης», το λεγόμενο «one stop shop»,
σημείωσε ο Έλληνας Πρέσβης. Τόνισε την ανάγκη περιορισμού
της γραφειοκρατίας, επίτευξης μεγαλύτερης ευελιξίας στις
μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
απλοποίησης των διαδικασιών για όσους επιθυμούν να επενδύσουν στη Βουλγαρία ή ήδη βρίσκονται στη χώρα ως επενδυτές,
καθώς και της διασφάλισης ίδιων συνθηκών για όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά. «Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε
δεδομένο ότι ο Πρόεδρος θα εισφέρει τα μέγιστα για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη Βουλγαρία, αφουγκραζόμενος τις προτάσεις των ίδιων των επενδυτών όπως εν προκειμένου του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου», είπε στο
τέλος ο Πρέσβης της Ελλάδας.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας ευχαρίστησε
τις ελληνικές εταιρείες που υποστήριξαν το έργο του για το επιχειρηματικό πάρκο στη Σόφια πριν από χρόνια. «Πολύ λίγοι
άνθρωποι μας πίστεψαν τότε. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους. Μαζί με σας καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό μέρος για επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία
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подчертавайки, че тя ще бъде разработвана и реализирана
не само с помощта на европейската фискална рамка, но и на
бизнеса и на неправителствените организации при максимална прозрачност. Към стратегия „България 2020” ще бъде
насочен огромен ресурс, включително около 13 млрд. евро
от еврофондове, каза той. Според него България отдавна е
приоритетизирала своята базисна инфраструктура за правене на бизнес и сега трябва да позиционира индустриални
клъстъри, включително и чрез изнасяне на държавните
институции там, където са центровете на тези клъстъри „близо да пазарите, близо до услугите, за да търсим по-добра
конкурентоспособност, за да търсим по-голяма ефективност,
по-голям коефициент на полезно действие, за да търсим
балансирано регионално развитие и преди всичко, за да
дадем шанс на България да бъде едно добро място за правене на бизнес – не само София, а страната като цяло”.
В речта си г-н Плевнелиев отдели голямо внимание и на
предстоящите промени в Закона за чуждестранните инвестиции и напомни, че чуждестранните инвестиции са „тотален приоритет” за България. „България беше европейски и
световен шампион – тя успя за десет години да привлече
над 36 млрд. евро чуждестранни инвестиции. Този успех
може да бъде надграден. В трудни времена, в нова среда, с
нова концепция.” Държавният глава добави, че времената
на лесните пари са отминали и държавата трябва да положи
допълнителни усилия да привлече инвеститори, които създават истинските работни места, докарват ново ноу-хау в
държавата и които предполагат дългосрочно устойчиво
икономическо развитие. „Това е изключителна цел на президентската институция”, каза той.
В последвалата оживена дискусия Плевнелиев още
веднъж се върна на темата за предстоящите промени в
Закона за чуждестранните инвестиции и подчерта, че държавата отделя първостепенно значение на проекта за обслужване „на едно гише” в агенцията за чуждестранни инвестиции. “В момента всеки инвеститор, който желае да получи
разрешително за строеж, трябва да обиколи 13 институции и
шест министерства, но още от началото на следващата година
процедурата ще бъде облекчена”, обеща президентът.
Държавният глава отговори и на редица въпроси от сферата на енергетиката, банките и туризма. На въпрос на г-н
Атанасиос Куцопулос от „Пиреос банк” за възможностите за
участие на банките в управлението на еврофондовете, до
които България има достъп, и в оценката на проекти, кандидатстващи за финансиране, президентът каза, че това вече се
прави, и даде за пример програмите за енергийна ефективност, които не могат да бъдат изпълнявани без активното
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και την περιοχή», τόνισε ο κ. Πλεβνέλιεφ. «Δέκα χρόνια αργότερα η προσωπική μου ιστορία δείχνει πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα ριζικά, όταν έχουμε το σωστό σχεδιασμό,
όταν είμαστε υπομονετικοί, όταν έχουμε ένα σαφές μοντέλο και
ακολουθούμε καλές επιχειρηματικές πρακτικές που μας βοηθούν να προχωρούμε προς τα εμπρός», πρόσθεσε ο κ. Πλεβνέλιεφ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας παρουσίασε με
λεπτομέρειες τη νέα οικονομική και βιομηχανική πολιτική της
χώρας, τονίζοντας ότι αυτή θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί
όχι μόνο με τη βοήθεια του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά και με τη βοήθεια των επιχειρήσεων και των μη
κυβερνητικών οργανώσεων, πάντα με τη μέγιστη διαφάνεια.
Προς τη στρατηγική «Βουλγαρία 2020» θα κατευθυνθούν τεράστιοι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των περίπου 13 δισ. ευρώ
από τα ταμεία της Ε.Ε. Σύμφωνα με τον κ. Πλεβνέλιεφ η Βουλγαρία έχει ήδη δείξει ποιες είναι οι βασικές επιχειρηματικές υποδομές της και τώρα είναι ώρα να τοποθετήσει τις βιομηχανικές
ζώνες καθώς και ορισμένους κρατικούς θεσμούς, εκεί όπου
είναι τα κέντρα αυτών των ζωνών– «κοντά στην αγορά, κοντά
στις υπηρεσίες, για να επιδιώξουμε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, την ισόρροπη
περιφερειακή ανάπτυξη και πάνω απ 'όλα για να δώσουμε
ευκαιρία στη Βουλγαρία να γίνει ένας καλός χώρος για την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας – όχι μόνο η Σόφια,
άλλα και η χώρα στο σύνολό της».
Στην ομιλία του ο κ. Πλεβνέλιεφ έδωσε μεγάλη έμφαση στις
αλλαγές στο Νόμο για τις ξένες επενδύσεις και σημείωσε ότι οι
ξένες επενδύσεις είναι «απόλυτη προτεραιότητα» για τη Βουλγαρία. «Η Βουλγαρία ήταν ευρωπαϊκός και παγκόσμιος πρωταθλητής – για δέκα χρόνια κατάφερε να προσελκύσει πάνω από
36 δισεκατομμύρια ξένες επενδύσεις. Η επιτυχία αυτή μπορεί
να συνεχιστεί. Σε δύσκολους καιρούς, σε ένα νέο περιβάλλον
και με νέα αντίληψη».
Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι έχουν φύγει οι ημέρες του εύκολου χρήματος και το κράτος πρέπει να καταβάλλει περαιτέρω
προσπάθειες για να προσελκύσει επενδυτές, οι οποίοι, κατά τα
λόγια του, είναι αυτοί που δημιουργούν τις πραγματικές θέσεις
εργασίας, φέρνουν τη νέα τεχνογνωσία στη χώρα και αποτελούν προϋπόθεση για μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη. «Αυτός πραγματικά είναι ο βασικός στόχος του
θεσμού της Προεδρίας », τόνισε ο κ. Πλεβνέλιεφ.
Στη ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε, ο Πρόεδρος επέστρεψε και πάλι στο θέμα των επικείμενων αλλαγών στη νομοθεσία για τις ξένες επενδύσεις και τόνισε ότι το κράτος δίνει
ύψιστη σημασία στο έργο για την υπηρεσία «one stop stop»
στον οργανισμό για τις ξένες επενδύσεις. Επί του παρόντος
κάθε επενδυτής που θέλει να αποκτήσει άδεια οικοδομής πρέπει να περάσει από περίπου 13 θεσμούς και έξι υπουργεία. Από
την αρχή του επόμενου έτους όμως η διαδικασία θα απλοποιηθεί, υποσχέθηκε ο Πρόεδρος.
Ο κ. Πλεβνέλιεφ απάντησε και σε πολλές ερωτήσεις στον
τομέα της ενέργειας, των τραπεζών και του τουρισμού. Ερωτηθείς από τον κ. Αθανάσιο Κουτσόπουλο της Τράπεζας Πειραιώς
όσον αφορά τις ευκαιρίες για τη συμμετοχή των τραπεζών στη
διαχείριση κονδυλίων της Ε.Ε., στα οποία η Βουλγαρία έχει πρόσβαση, και στην αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό έχει ήδη γίνει και
έδωσε ως παράδειγμα τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την
ενεργή συμμετοχή των τραπεζών.
Ο κ. Πλεβνέλιεφ συμφώνησε με τους κ.κ. Αντώνη Χασιώτη,

Απρίλιος - Ιουνίος 2012
участие и на банките.
Г-н Плевнелиев се съгласи и с г-н Антъни Хасиотис, главен
изпълнителен директор на„Пощенска банка”, и Антон Петров,
регионален мениджър на „Виохалко”, за важността на износа
като двигател на българската икономика и за необходимостта
от държавна подкрепа вътре в страната за износителите. Г-н
Хасиотис определи износа като „най-добрия посланик на
България” и разказа за създадената наскоро асоциация на
износителите.
В отговор на въпрос от г-н Константинос Ламбру от „ГЕК
Терна” г-н Плевнелиев се спря на перспективите пред развитието на българската енергетика. Той подчерта, че България
има огромен резерв от ток и че ще постигне и европейските
цели за производство на електричество от възобновяеми
източници. България има амбиции да изгради голяма и силна
енергийна борса и като част от плановете си в тази насока ще
приватизира Българския енергиен холдинг в следващите 12
месеца, каза президентът. Той отбеляза и възможности пред
България за собствено производство на газ и изрази пълната
си подкрепа за възможно сътрудничество между България и
Кипър в областта на газовите доставки.
Държавният глава посочи и туризма като област, в която
двустранното сътрудничество има потенциал да се развива и
България и Гърция биха могли да предлагат общ продукт. Той
каза, че България ще активизира инвестициите си в културноисторическото наследство и велотуризма, ще инвестира в
минералните си извори. Ще се опита да препозиционира
летище София като регионален център на въздущния транспорт.
В отговор на г-н Никос Калайтзидакис, генерален директор на „Кока-Кола ХБК България”, Плевнелиев каза, че държавата ще търси стратегически партньори за развитието на жп,
въздушния и наземния транспорт, които да отворят и черноморските пристанища за стоките от Изтока. Той се спря и на
Дунавската стратегия, която се очаква да промени развитието на дунавското крайбрежие на България.
„Имаме визия и работим заедно. България има дългосрочен план и търси своите конкурентни предимства в района в
някои традиционни индустрии, търси баланс между тези
традиционни индустрии, индустриите с добавена стойност и
индустриите на бъдещето. За целта ни трябват стратегически
приятели и поддръжници като вас”, каза българският президент.
ГБСБ сърдечно благодари за подкрепата на „Глобул”,
„Германос” „Обединена българска банка” и „Алфа банк България”.

ΕιδΗσεις

διευθύνων σύμβουλο της Postbank και Αντόν Πετρόφ, περιφερειακό διευθυντή του ομίλου Βιοχάλκο, όσον αφορά τη σημασία των εξαγωγών ως κινητήρια δύναμη της βουλγαρικής οικονομίας και την ανάγκη δημόσιας υποστήριξης για τους
εξαγωγείς. Ο κ. Χασιώτης χαρακτήρισε τις εξαγωγές ως τον
«καλύτερο πρεσβευτή της Βουλγαρίας» και μίλησε για την
Ένωση των εξαγωγέων που συγκροτήθηκε πρόσφατα.
Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Κωνσταντίνου Λάμπρου
από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο κ. Πλεβνέλιεφ αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του βουλγαρικού ενεργειακού τομέα. Τόνισε ότι
η Βουλγαρία έχει ένα τεράστιο απόθεμα ηλεκτρικής ενέργειας
και ότι θα επιτύχει τους στόχους της Ε.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. «Η Βουλγαρία έχει
τη φιλοδοξία να δημιουργήσει μεγάλη και ισχυρή αγορά ενέργειας και σ'αυτό το πλαίσιο θα ιδιωτικοποιήσει τη Βουλγαρική
Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών κατά τους επόμενους 12
μήνες», δήλωσε ο Πρόεδρος. Αναφέρθηκε στις ευκαιρίες στη
Βουλγαρία για την παραγωγή φυσικού αερίου και εξέφρασε
την πλήρη υποστήριξή του για πιθανή συνεργασία μεταξύ της
Βουλγαρίας και της Κύπρου στις προμήθειες αερίου.
Ο κ. Πλεβνέλιεφ αναφέρθηκε και στον τομέα τουρισμού,
όπου η διμερής συνεργασία έχει δυνατότητα ανάπτυξης, για
παράδειγμα η Βουλγαρία και η Ελλάδα θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα κοινό τουριστικό προϊόν. Δήλωσε ακόμα ότι η
Βουλγαρία θα εντείνει τις επενδύσεις της στην πολιτιστική της
κληρονομιά, στην τουριστική ποδηλασία, στις ιαματικές πηγές
της, ενώ το αεροδρόμιο της Σόφιας θα μετατραπεί σε περιφερειακό κέντρο αεροπορικών μεταφορών.
Σε απάντηση στον κ. Νίκο Καλαϊτζίδη, γενικό διευθυντή της
Coca-Cola HBC Bulgaria, ο κ. Πλεβνέλιεφ δήλωσε ότι το κράτος
θα αναζητήσει στρατηγικούς εταίρους για την ανάπτυξη των
σιδηροδρομικών, εναέριων και επίγειων μέσων μεταφοράς, με
στόχο το άνοιγμα των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας σε
αγαθά από την Ανατολή. Μίλησε και για τη Στρατηγική για το
Δούναβη, η οποία αναμένεται να βελτιώσει την ανάπτυξη των
ακτών του Δούναβη στη Βουλγαρία.
«Έχουμε όραμα και εργαζόμαστε μαζί. Η Βουλγαρία έχει
μακροπρόθεσμα σχέδια και ψάχνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της στην περιοχή σε κάποιους παραδοσιακούς κλάδους, αναζητώντας ισορροπία μεταξύ αυτών των παραδοσιακών βιομηχανιών, των βιομηχανιών προστιθέμενης αξίας και
των βιομηχανιών του μέλλοντος. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε στρατηγικούς φίλους και υποστηρικτές, όπως εσάς», τόνισε
χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας.
Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξή τους τις εταιρίες Globul, Germanos, UBB και Alpha Bank.
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Г-н Василис Марагос:
Сериозният научен диалог между България и
Гърция укрепва стабилността и сътрудничеството
на Балканите
Βασίλης Μαραγκός:
Ο σοβαρός επιστημονικός διάλογος μεταξύ της
Βουλγαρίας και της Ελλάδας ενισχύει τη σταθερότητα
και τη συνεργασία στα Βαλκάνια

Π

П

овече от 80 гости - членове на ГБСБ, дипломати и представители на академичните среди,
се събраха в зала „Стефан Гечев” на гръцкото
посолство в София на 17 май на представянето
на книгата „Паисий Хилендарски и Софроний
Врачански. От православната идеология към изграждане на
българската идентичност” на г-н Василис Марагос. Събитието уважиха посланиците на Гърция и на Кипър - Н. пр. Трасивулос Стаматопулос и Н. пр. Ставрос Амвросиу. Изследването беше издадено с подкрепата на Гръцкия бизнес съвет в
България като част от усилията на сдружението в подкрепа
на културния обмен между България и Гърция.
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ερισσότεροι από 80 καλεσμένοι, μέλη του ΕΕΣΒ,
διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί συγκεντρώθηκαν
στην αίθουσα «Στέφαν Γκέτσεφ» της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια στις 17 Μαΐου για την
παρουσίαση του βιβλίου «Παΐσιος Χιλανδαρινός
και Σωφρόνιος Βράτσης. Από την ορθόδοξη ιδεολογία στη
διάπλαση της βουλγαρικής ταυτότητας» του Βασίλη Μαραγκού.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι πρέσβεις της Ελλάδας
και της Κύπρου –η αυτού Εξοχότητα κ. Θρασύβουλος Σταματόπουλος και η αυτού Εξοχότητα κ. Σταύρος Αμβροσίου. Η
μελέτη εκδόθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο των προσπάθειών του προς υποστήριξη των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
Μετά από μια σύντομη εισαγωγική ομιλία του προέδρου
του ΕΕΣΒ κ. Σταμάτη Θεοδωρόπουλου, ο κ. Γιάννης Λιόλιος,
διευθυντής της Alma Libre, χαρακτήρισε τον συγγραφέα ως
«έναν από τους ιστορικούς της νέας γενιάς που μπορούν να
ανοίξουν λεωφόρους για την άλλη Ευρώπη που ξεδιπλώνεται
μπροστά μας» και σημείωσε ότι η «απόλυτη έλλειψη υπεροψίας» είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του κ.Μαραγκού.
Το βιβλίο του Βασίλη Μαραγκού είναι ένα από τα λίγα αντικειμενικά επιστημονικά βιβλία στα Βαλκάνια όσον αφορά τα
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα
στην περιοχή και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία και το βουλγαρικό
πνευματικό χώρο, δήλωσε ο μεταφραστής του βιβλίου, ο
καθηγητής Κίριλ Τοπάλοφ. Σοβαρό, εμπεριστατωμένο και
έξυπνα γραμμένο, το βιβλίο αυτό προσφέρει έδαφος για
σκέψη και αποτελεί θεμέλιο λίθο για την οικοδόμηση της γνώσης μας για την περίοδο αυτή, πρόσθεσε ο κ. Τοπάλοφ.
Πρέπει να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε ο ένας τον
άλλον καλύτερα και να εμβαθύνουμε τις πολιτιστικές, οικονομικές και προσωπικές σχέσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε
μαζί τις προκλήσεις των επόμενων ετών, είπε ο κ. Μαραγκός.
Σύμφωνα με τα λόγια του, όταν διερευνούμε ήρεμα, χωρίς άλλο
κίνητρο από το να αναζητούμε την αλήθεια μέσω σοβαρού επιστημονικού διαλόγου, που ήδη υπάρχει μεταξύ των επιστημόνων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, συμβάλλουμε στον
εκσυγχρονισμό των Βαλκανικών ηθών μας, αλλά και στην ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.
Η παρουσίαση του βιβλίου έκλεισε με κοκτέιλ.
Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξή τους τις εταιρίες Globul, Germanos, UBB και Alpha Bank.

Απρίλιος - Ιουνίος 2012
След кратко встъпително слово на г-н Стаматиoс Теодоропулос, председателят на ГБСБ, г-н Янис Лиолиос, управител
на „Алма либре”, представи автора като „един от историците
от ново поколение, които могат да отворят булеварди към
Европа” и чиято отличителна черта е „абсолютната липса на
превъзходство”.
Книгата на Василис Марагос е сред малкото на Балканите
обективни научни книги за процесите, които протичат през
XVIII и XIX век в региона и конкретно в България и българското духовно пространство, каза нейният преводач проф.
Кирил Топалов. Сериозна, задълбочена и много ерудирано
написана, тази книга дава храна за размисъл и представлява
важна тухла в сградата на нашето знание за този период,
допълни той.
Трябва да се опитваме повече да се опознаем, да задълбочаваме културните, икономическите и чисто човешките взаимовръзки, за да се изправим заедно пред предизвикателствата
на идните години, каза г-н Марагос. Според него, като проучваме спокойно, без друг мотив, освен да търсим истината
посредством сериозен научен диалог, какъвто вече съществува между учените от Гърция и България, допринасяме за
осъвременяването на балканските ни нрави, но и укрепваме
стабилността и сътрудничеството в нашия регион.
Премиерата на книгата завърши с коктейл.
ГБСБ сърдечно благодари за подкрепата на „Глобул”, „Германос”„Обединена българска банка” и „Алфа банк България”.

Премиера на романа
„Мрачен Вардар” със
съдействието на ГБСБ
На 21 май в хотел „Шератон” се състоя премиера на романа
„Мрачен Вардар” с участието на авторката - поетесата и
общественичка Елена Хузури. Събитието беше организирано с подкрепата на Гръцкия бизнес съвет в България.
Книгата, чието действие се развива през 1912-1913 г. в
Мелник и Солун, представиха литертурният критик Йордан
Ефтимов и преводачката Здравка Михайлова.
В този роман за паметта на човечеството авторката се
отнася към историята с изключителен хуманизъм и благородство, каза Ефтимов. Хузури не прибягва към класически
разказвачески похвати, не прави възстановка на историческите факти и стои далеч от мелодраматизма и носталгията,
наложени от погледа към миналото, допълни Михайлова.
Пресъздавайки ефекта на фотообектива и стоп кадъра, тя
създава един постмодерен роман на паметта, съхранена
върху старите фотографски плаки. Така щракването на
фотоапарата, заснело гръцките бежанци от Мелник, е претворено в литертурна монументална снимка на цяла епоха,
обобщи тя.
Гръцкият бизнес съвет в България ще продължи да подкрепя начинания, които допринасят за взаимното опознаването на гръцкия и българския народ, които от векове
живеят като съседи, водили са войни и като съюзници, и
като противници, а сега в много отношения вървят заедно в
обща посока, каза председателят на борда на сдружението
г-н Стаматиoс Теодоропулос.

ΕιδΗσεις

Παρουσίαση του μυθιστορήματος
«Σκοτεινός Βαρδάρης» με την
υποστήριξη του ΕΕΣΒ
Στις 21 Μαΐου στο ξενοδοχείο Sheraton πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση του μυθιστορήματος «Σκοτεινός Βαρδάρης» με
την συμμετοχή της συγγραφέα, ποιήτριας και κοινωνικής ακτιβίστριας Έλενας Χουζούρη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την
υποστήριξη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία.
Το βιβλίο, η ιστορία του οποίου αναπτύσσεται το 1912-1913
στο Μελένικο και τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκε από τον
κριτικό λογοτεχνίας Ιορδάν Εφτίμοφ και την μεταφράστρια
Ζντράβκα Μιχαΐλοβα.
«Στο μυθιστόρημα αυτό για τη μνήμη της ανθρωπότητας η
συγγραφέας αναφέρεται στην ιστορία με εξαιρετικό ανθρωπισμό και γενναιοδωρία», είπε ο κ. Εφτίμοφ. «Η Χουζούρη δεν
κατέφυγε σε κλασικές αφηγηματικές τεχνικές, δεν έκανε αποκατάσταση των ιστορικών γεγονότων και έμεινε μακριά από
τον μελοδραματισμό και τη νοσταλγία του παρελθόντος», πρόσθεσε η κα Ζντράβκα Μιχαΐλοβα. «Με την αναπαραγωγή του
φαινομένου του φακού κάμερας και της ακίνητης εικόνας η
Χουζούρη δημιουργεί ένα μεταμοντέρνο μυθιστόρημα της
μνήμης, αποθηκευμένο στις παλιές φωτογραφικές πλάκες. Έτσι,
η φωτογραφία των Ελλήνων προσφύγων από το Μελένικο
μετατρέπεται σε λογοτεχνική μνημειώδης φωτογραφία μιας
ολόκληρης εποχής», συνόψισε η μεταφράστρια.
«Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία θα
συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν
στην αμοιβαία κατανόηση των δυο λαών, του ελληνικού και του
βουλγαρικού, οι οποίοι επί αιώνες ζούσαν ως γείτονες, πολέμησαν και ως σύμμαχοι, και ως εχθροί, και τώρα βαδίζουν προς
μια κοινή κατεύθυνση», δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου,
κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος.
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Двама нови членове
се присъединиха към
управителния съвет
на ГБСБ
Гръцкият бизнес съвет в България проведе годишното си
общо събрание и избра нови членове на управителния
съвет на 14 март в хотел „Шератон” в София.
Членовете на ГБСБ преизбраха г-н Лукас Лука, управител
на фирма „Сайпбул”, и гласуваха да се присъединят към
управителния съвет г-н Константинос Ламбру, изпълнителен директор на „Гек Терна Груп”, и г-н Георгиос Александрис, управител на фирма „Александрис инженеринг”. Те ще
заместят г-жа Клеоники Георгиаду и г-н Ангелос Парасхакис,
чийто мандат изтече през март 2012 г.
Събранието започна с кратък преглед на дейността на
съвета през 2011 г. и първите три месеца на 2012 г. Изпълнителният директор Минко Герджиков събщи, че през 2011 г.
към сдружението са се присъединили 45 нови компании, 18
от които с гръцки капитал, като общият брой на членовете
към края на годината е 201. Съветът организира 15 прояви,
издаде своя първи годишeн сборник и създаде група в мрежата LinkedIn, напомни Герджиков. Той изказа специална
благодарност на основните спонсори на дейността на ГБСБ
– „Глобул”, „Германос”, „Алфа банк България” и ОББ.
Г-н Евангелос Литрас, зам.-председател на УС на ГБСБ и
управител на „Алфа банк България”, представи годишния
финансов отчет за 2011 г. Годината не беше лесна, но
успяхме да запазим приходите и намалихме всички разходи, обясни той. За 2012 съветът предвижда стабилизиране както на приходите, така и на разходите на нивата от
2011 г., каза г-н Литрас. Членовете на общото събрание приеха единодушно с гласуване отчета за 2011 г. и предложения бюджет за настоящата година.
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στο Ελληνικό Επειχηρηματικό
Συμβούλιο στη Βουλγαρία
Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία διεξήγαγε την ετήσια γενική συνέλευσή του, επιλέγοντας τα καινούργια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του στις 14 Μαρτίου στο
ξενοδοχείο Sheraton στη Σόφια.
Στη Γενική Συνέλευση ξαναεκλέχτηκε ο κς Λουκάς Λουκά,
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Cypbul Enterprises, ενώ
ως νέα μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λάμπρου, εκτελεστικός διευθυντής του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Βουλγαρία και
Γεώργιος Αλεξανδρής, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Aleksandris Ingeneering. Οι τελευταίοι θα αντικαταστήσουν
την κα Κλεονίκη Γεωργιάδου και τον κο Άγγελο Παρασχάκη των
οποίων η θητεία έληξε τον Μάρτιο του 2012.
Η Συνέλευση ξεκίνησε με σύντομη ανασκόπηση της δραστηριότητας του Συμβουλίου για το 2011 και για τους πρώτους
τρεις μήνες του 2012. Ο γενικός διευθυντής του ΕΕΣΒ κς Μίνκο
Γκερτνίκοφ ανακοίνωσε ότι το 2011 στο Συμβούλιο έχουν
εισέλθει 45 καινούργιες εταιρίες, 18 από τις οποίες με ελληνικό
κεφάλαιο, και ότι στο τέλος του 2011 ο συνολικός αριθμός των
μελών του ανήλθε σε 201. «Το Συμβούλιο οργάνωσε 15 εκδηλώσεις, εξέδωσε την πρώτη επετηρίδα του και δημιούργησε
ομάδα στο δίκτυο LinkedIn».- υπενθύμισε ο κς Γκερντίκοφ. Ο
τελευταίος εξέφρασε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στους βασικούς
χορηγούς της δραστηριότητας του ΕΕΣΒ – Globul, Germanos,
Alpha Bank Bulgaria και UBB.
Ο κς Ευάγγελος Λύτρας, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΣΒ και
διευθυντής της Alpha Bank Bulgaria παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό για το 2011. «Η χρονιά δεν ήταν εύκολη, αλλά
καταφέραμε να κρατήσουμε τα έσοδα και μειώσαμε όλα τα
έξοδα. Για το 2012 το Συμβούλιο προβλέπει σταθεροποίηση
των εσόδων και των εξόδων στα επίπεδα του 2011». - ανέφερε
ο κς Λύτρας. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν ομόφωνα μέσω ψηφοφορίας τον απολογισμό για το 2011 καθώς
και τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 2012.

Απρίλιος - Ιουνίος 2012

Прием по случай
25 март
даде гръцкото посолство
с подкрепата на ГБСБ

П

о случай националния празник на Гърция
– Денят на независимостта, 25 март – посолството на Република Гърция с подкрепата на
Гръцкия бизнес съвет в България даде прием в
хотел „Шератон”.
Многобройните гости посрещна новоназначеният
гръцки посланик в София Н.пр. г-н Трасивулос Стаматопулос. Сред тях освен представители на гръцката общност в
България присъстваха политици, дипломати, бизнесмени,
културни и обществени дейци и приятели на Гърция в България.

ΕιδΗσεις

Δεξίωση με αφορμή την
25η Μαρτίου παρέθεσε η
Πρεσβεία της Ελλάδος με
την υποστήριξη του HBCB

Μ

ε αφορμή την Εθνική Γιορτή της Ελλάδας – την
25η Μαρτίου – ημέρα της ανεξαρτησίας– η
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, με τη στήριξη
του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία, παρέθεσε δεξίωση στο
ξενοδοχείο Sheraton.
Τους πολυάριθμους επισκέπτες υποδέχτηκε ο νεοδιόριστος
Έλληνας Πρέσβης στη Σόφια, η αυτού Εξοχότητα κς
Θρασύβουλος Σταματόπουλος. Ανάμεσα τους, εκτός από
εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στη Βουλγαρία,
παρευρέθηκαν πολιτικοί, διπλωμάτες, επιχειρηματίες και
εκπρόσωποι από τον χώρο του πολιτισμού.
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Снимка: Асен Тонев

Подранилият сезон на
предизборните изчисления

Οι πρώιμοι εκλογικοί υπολογισμοί
Мила Антонова

одина преди следващите парламентарни избори
основните политически сили в България губят позиции, притиснати от необходимостта от партньори и
съпътстващите я компромиси, от една страна, и на
очакването на своите избиратели за категорични
позиции и действия, от друга. Допълнителни негативи опозиционните партии трупат от вътрешните си противоречия
и лидерски битки, а управляващата ГЕРБ – от общата икономическа ситуация, както и от самия факт, че е на власт и
носи отговорност за решения, които е невъзможно да бъдат
приемани единодушно. ГЕРБ обаче запазва предимството
си пред основните си политически конкуренти отчасти
и поради липсата на реална алтернатива и, засега поне,
най-вероятно изглежда следващия правителствен мандат
да получи коалиция, сформирана около управляващата
в момента партия. Но вероятно до последно отворен ще
остане въпросът дали формацията и лидерът й Бойко Борисов са готови да приемат неминуемите ограничения на
политическо партньорство, за да управляват втори мандат,
и с кого това би могло да стане най-безболезнено. Затова и
засега всички врати са отворени.
На този фон интересна, а може би и ключова, ще е ролята
на нововъзникналите формации и особено на сдружението
на Меглена Кунева „България на гражданите”. Формацията,
която според проучванията на общественото мнение ще
прескочи четирипроцентната бариера за влизане в парламента, вече предизвика трусове с привличането на няколко
от младите политици в опозиционната „Демократи за силна
България” (ДСБ).
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Μίλα Αντόνοβα

Έ

να χρόνο πριν τις επόμενες βουλευτικές εκλογές
στη Βουλγαρία οι κύριες πολιτικές δυνάμεις
χάνουν έδαφος, υπό την πίεση να προχωρήσουν
σε αναγκαστικούς πολιτικούς γάμους και
συμβιβασμούς, από τη μία πλευρά, και υπό την πίεση
των προσδοκιών των ψηφοφόρων τους για κατηγορηματικές
θέσεις και δράσεις, από την άλλη. Αρνητικό αποτέλεσμα για τα
κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν και οι εσωτερικές αντιφάσεις
τους, και οι μάχες για την ηγεσία, ενώ το κυβερνών κόμμα
«Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας» (GERB)
επηρεάζουν αρνητικά η γενική οικονομική κατάσταση, καθώς
και το γεγονός ότι βρίσκεται στην εξουσία και επομένως φέρει
την ευθύνη για αποφάσεις, οι οποίες είναι αδύνατο να κριθούν
ομόφωνα. Το GERB, ωστόσο, φαίνεται να διατηρεί την ηγετική
του θέση έναντι των κυριοτέρων πολιτικών αντιπάλων του, εν
μέρει λόγω της έλλειψης πραγματικής εναλλακτικής λύσης, και,
μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φαίνεται πιθανότερο να κερδίσει
τις επόμενες εκλογές, αλλά με την ανάγκη να σχηματίσει
κυβέρνηση συνεργασίας. Μέχρι την τελευταία στιγμή όμως
θα παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν το GERB και ο ηγέτης
του Μπόικο Μπορίσοφ είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν τους
αναπόφευκτους περιορισμούς μιας κυβέρνησης συνεργασίας
και αν ναι - με ποιους. Γι΄αυτό προς το παρόν όλες οι πόρτες
είναι ανοιχτές.
Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ρόλο κλειδί να έχουν τα αναδυόμενα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα η ένωση της Μεγκλένα
Κούνεβα, «Βουλγαρία των Πολιτών». Η παράταξη, η οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα περάσει το όριο του 4% για
είσοδο στη Βουλή, έχει ήδη προκαλέσει αναταραχή, προσελκύ-

Απρίλιος - Ιουνίος 2012

Управляващите – без
равностоен съперник и
без ясен съюзник

ΠολιτικΑ

Ако парламентарните избори бяха днес, за коя партия / коалиция
бихте гласували?

ГЕРБ
Кабинетът „Борисов” вече няма
27
време за големи реформи. Проблемите в болезнени сектори като
БСП
17
здравеопазването, социалното
осигуряване, вътрешния ред,
ДПС
6
правосъдието и сигурността,
както и в тежката държавна адми4
„Синята коалиция”(СДС/ДСБ)
нистрация може би ще получат
внимание, но най-трудните и
1
Атака
важни въпроси в най-добрия случай ще бъдат отложени. Това усе7
Други
щане, че няма какво повече да се
очаква от кабинета в оставащите
38
Няма да гласува
месеци до изборите, влияе на
Източник: Gallup International
електоралните нагласи и поставя
ГЕРБ в защитна позиция. Според
национално представително проучване, проведено от
οντας αρκετούς νέους πολιτικούς από το κόμμα της αντιπολίНационалния център за изследване на общественото мнеτευσης «Δημοκράτες για Ισχυρή Βουλγαρία» (DSB).
ние (НЦИОМ) през април, ГЕРБ запазва две трети от избирателите си от парламентарния вот през 2009 г. Всеки четвърти
Οι κυβερνώντες – χωρίς άξιο αντίπαλο και
избирател на управляващите от 2009 г. днес посочва, че се
χωρίς καθαρό σύμμαχο
чувства разколебан. В друго национално представително
Η κυβέρνηση Μπορίσοφ δεν έχει χρόνο πια για σημαντικές
проучване, проведено между 25 април и 4 май от агенция
μεταρρυθμίσεις. Τα προβλήματα σε επώδυνους τομείς όπως η
„Медиана”, 58,1% от анкетираните декларират, че са поυγειονομική περίθαλψη, η κοινωνική ασφάλιση, η εσωτερική
скоро разочаровани от управлението на ГЕРБ, докато на
τάξη, η δικαιοσύνη και η ασφάλεια, καθώς και στη βαριά κρα22,2% то им вдъхва доверие. В същото време за 48,8% е поτική διοίκηση, μπορεί και να αντιμετωπιστούν κάπως, αλλά τα
добре сегашното правителство да изкара мандата си, а
πιο δύσκολα και σημαντικά θέματα στην καλύτερη περίπτωση
25,5% смятат, че е по-добре да си отиде. Данните показват,
θα πρέπει να αναβληθούν. Η αίσθηση αυτή ότι τίποτα περισσόче ГЕРБ остава първа политическа сила като електорални
τερο δεν μπορεί να αναμένεται από την κυβέρνηση Μπορίσοφ
нагласи – 26,1% биха гласували за нея, ако имаше парламенκατά τους μήνες μέχρι τις εκλογές, επηρεάζει την εκλογική
тарни избори.
συμπεριφορά και αναγκάζει το GERB να τηρεί αμυντική στάση.
Като управляваща формация, която поема и тежестта на
Σύμφωνα με μια εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα που διενερнегативния вот, на разочарованието и неодобрението, ГЕРБ
γήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Δημόσιας Γνώμης
ще е в по-слаба позиция на следващите избори. Но не дос(NCIOM) τον Απρίλιο το GERB διατηρεί τα δύο τρίτα των ψηφοтатъчно слаба, за да даде стабилни основания за надежда
φόρων του από τις βουλευτικές εκλογές το 2009. Ένας στους
на следващата по популярност формация – Българската
τέσσερις ψηφοφόρους του GERB από το 2009 σήμερα δήλωσε
социалистическа партия (БСП). Ако тенденцията се запази,
ότι αισθάνεται διστακτικός. Σε μια άλλη αντιπροσωπευτική
έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 25
Απριλίου και 4 Μαΐου από την εταιБихте ли гласували за нова политическа формация,
ρία δημοσκοπήσεων Mediana, το
различна от досега съществуващите?
58,1% των ερωτηθέντων δήλωσαν
ότι είναι μάλλον απογοητευμένοι
από την διοίκηση του GERB, ενώ το
31,2%
68,8%
22,2% λέει ότι τους εμπνέει εμπιστοσύνη. Ταυτόχρονα το 48,8%
προτιμά η κυβέρνηση να ολοκλη34,7%
65,3%
ρώσει τη θητεία της, όμως το 25,5%
έχει αντίθετη γνώμη. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι το GERB παραμένει
23,7%
76,3%
πρώτη πολιτική δύναμη με το 26,1%
των ψηφοφόρων να δηλώνουν ότι
θα το υποστηρίξουν, αν οι εκλογές
ήταν σήμερα.
34,6%
65,4%
Ως κυβερνών κόμμα, το οποίο
αναλαμβάνει το βάρος της αρνητικής ψήφου, της αποδοκιμασίας και
31,3%
68,7%
της απογοήτευσης, το GERB σίγουρα
θα είναι σε ασθενέστερη θέση στις
Източник: НЦИОМ
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проблемът за коалиционния партньор ще се превърне в
един от водещите преди следващите парламентарни
избори, коментираха в последното си проучване на общественото мнение социолозите от „Алфа рисърч”. Засега лидерът Бойко Борисов не говори за стратегическите си намерения, свързани с изборите. В един от редките случаи, в които
изобщо поде темата и коментира отслабената електоралната позиция на ГЕРБ, той посочи като потенциални партньори след вота Съюза на демократичните сили (СДС) и
формацията на Меглена Кунева.

Левицата с водач
в повече

Ако ГЕРБ е с отслабени сили малко повече от година преди
изборите, още по-мъчителна е ситуацията в левицата.
Въпреки че се обявява за единствена алтернатива на управляващите, БСП дълго беше твърде заета със собствените си
алтернативни посоки за развитие. Сблъсъкът между председателя на партията Сергей Станишев и президента с изтекъл мандат Георги Първанов за лидерството в БСП разпиля
енергията на партията, тя изпълняваше проформа опозицонните си функции, а организациите по места правеха
прогнози и тактически ходове, повлияни от битката на
върха, вместо да се готвят за изборите. Реденето на листите
за парламентарните избори беше обвързано с това кой
лагер в левицата ще вземе връх. Обиколките на лидера и
предшественика му из страната подклаждаха взаимното
подозрение сред представителите на двата лагера, припомняха се стари обвързаности, подозираха се настоящи и
бивши кметове, особено спечелилите първия си мандат,
докато Първанов е бил председател на БСП. В крайна сметка
директният сблъсък между двамата водачи не се състоя. На
конгреса на партията през май Първанов изненадващо
оттегли кандидатурата си в последния момент и Станишев
беше преизбран. Представянето на партията на изборите
догодина обаче в голяма степен ще бъде определено от
уменията на новия стар лидер бързо да хвърля мостове и да
затваря зейналите разделения в партията си.
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επόμενες εκλογές. Δεν θα
είναι ωστόσο τόσο αδύναμο ώστε να δικαιολογηθούν οι ελπίδες του δεύτερουμεγαλύτερουκόμματος
- του «Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος» (BSP).
Αν αυτή η τάση συνεχιστεί,
το πρόβλημα με τον συνεργάτη σε κυβέρνηση συνασπισμού θα γίνει ένα από
τα βασικά πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές,
σχολίασαν οι κοινωνιολόγοι από την Alpha Research
με αφορμή πρόσφατης
δημοσκόπησης. Προς το
παρόν ο ηγέτης του GERB
Μπόικο Μπορίσοφ δεν
μιλάει για τις στρατηγικές
προθέσεις του όσον αφορά
τις εκλογές. Σε μία από τις
Снимка: Красимир Юскеселиев σπάνιες περιπτώσεις στις
οποίες σχολίασε το θέμα
της αποδυναμωμένης εκλογικής θέσης του GERB, σημείωσε ως
πιθανό έταιρο μετά τις εκλογές την «Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων» (SDS) και την παράταξη της Μεγκλένα Κούνεβα.

Η Αριστερά με έναν
ηγέτη παραπάνω

Το GERB μπορεί και να έχει τις δυνάμεις του εξασθενημένες
περίπου ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, όμως ακόμα πιο επώδυνη είναι η κατάσταση για την Αριστερά. Παρόλο που έχει
δηλωθεί ως η μόνη εναλλακτική λύση της κυβέρνησης, το BSP
ήταν για καιρό πολύ απασχολημένο με τις δικές του εναλλακτικές κατευθύνσεις ανάπτυξης. Η σύγκρουση μεταξύ του
προέδρου του κόμματος Σεργκέι Στανίσεφ και του πρώην
Πρoέδρου Γκεόργκι Παρβάνοφ για την ηγεσία του κόμματος
διασκόρπισε την ενέργεια του κόμματος, το οποίο έπαιζε τον
ρόλο της αντιπολίτευσης μόνο εικονικά, ενώ οι τοπικές οργανώσεις έκαναν προβλέψεις και τακτικές κινήσεις, ανάλογα με
τη μάχη στην κορυφή, αντί να προετοιμάζονται για τις εκλογές. Η διαμόρφωση της λίστας για τις κοινοβουλευτικές εκλογές εξαρτώνταν επίσης από το ποιος θα νικήσει στην εσωτερική μάχη. Οι περιοδείες του ηγέτη και του προκατόχου του
στη χώρα τροφοδοτούσαν την αμοιβαία καχυποψία μεταξύ
των δύο στρατοπέδων, υπενθύμιζαν παλιές συμμαχίες, τροφοδοτούσαν υποψίες σε βάρος πρώην και τρέχοντων δημάρχων, ειδικά σε βάρος αυτών που η πρώτη θητεία τους άρχισε
όταν ο κ. Παρβάνοφ ήταν πρόεδρος του BSP. Σε τελική ανάλυση άμεση σύγκρουση ανάμεσα στους δύο ηγέτες δεν πραγματοποιήθηκε. Στο κομματικό συνέδριο το Μάη ο Παρβάνοφ
απρόοπτα απέσυρε την υποψηφιότητά του την τελευταία
στιγμή και ο Στανίσεφ επανεξελέγη. Η παρουσίαση του κόμματος στις εκλογές το επόμενο έτος όμως θα εξαρτηθεί σε
μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες του νέου ηγέτη να γεφυρώσει τις διαφορές και τις διαφωνίες στο κόμμα.

Ο ισορροπιστής
σε ένα πόδι

Ενδιαφέρον προκαλεί και το «Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών» (DPS), αλλά για εντελώς διαφορετικό λόγο. Το κόμμα
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Балансьорът
на един крак

В това време в Движението за права и свободи
(ДПС) също е интересно,
но по съвсем друга причина. Партията е застрашена да загуби любимата
си роля на необходимия
трети, на балансьора. А и
лидерът й Ахмед Доган не
може да си позволи още
четири години в опозиция
и в изолация.
В предишните два правителствени мандата се
наложи образът на ДПС
като нежелан, но нужен
партньор, носещ гласове
на избиратели, но и
отблъскващ
привърженици. Сега, в опозиция,
партията е недолюбвана
дори от доскорошния си
коалиционен партньор БСП. Вероятно затова в поведението на партията към управляващите в последните месеци се
забелязват намеци за сближаване. А и изглежда, че ГЕРБ
реагира на тези знаци с нещо, близо до благоразположение.
От позицията на силния и с опита от сегашния мандат, в
който разчита на плаваща подкрепа, всъщност ГЕРБ може
да си позволи да партнира с ДПС след изборите. Това би
било екстравагантен ход, но съвсем не извън възможностите на Бойко Борисов да артикулира промените в позициите си.
В тази светлина биха могли да се тълкуват жестовете на
движението като това да не подкрепи инициирания от БСП
вот на недоверие към кабинета заради отказа от проекта
АЕЦ „Белене”, индулгенцията, която Борисов публично даде
на Доган за хонорара му като консулант на хидроенергиен
проект, и избора на ново ръководство на Националното
сдружение на общините (НСОРБ) - председателят на сдружението от ГЕРБ беше избран с подкрепата на ДПС, а в
замяна партията на Доган получи поста председател на контролния съвет на НСОРБ.

И новата заявка за алтернатива

При тази сложна ситуация в ДПС любопитството към новосформирани организации, които биха могли да заемат мястото на движението в политическия център, е съвсем естествено, и особено към сдружението„България на гражданите” с
председател бившия еврокомисар Меглена Кунева, което
обяви, че ще прерасне в партия в началото на следващия
политически сезон и ще участва в парламентарните избори.
Според данните на „Алфа рисърч” от март Кунева е сред тримата най-одобрявани политици в страната с 26% доверие след премиера Борисов и предишния президент Първанов.
Само по себе си одобрението за нея е индикатор за значим
електорален потенциал - според проучването около 10 на
сто от българите заявяват интерес към движението и 2% твърдо намерение да гласуват за него, а два месеца по-късно,
според изследване на „Медиана”, подкрепа за бъдещата партия на Кунева декларират 5,5%.

Снимка: Цветелина Белутова

κινδυνεύει να χάσει το αγαπημένο ρόλο του – του αναγκαίου
τρίτου παίκτη, του αντίβαρου. Και ο ηγέτης του Αχμέτ Ντογκάν
δεν έχει την πολυτέλεια να περάσει άλλα τέσσερα χρόνια στην
αντιπολίτευση και σε απομόνωση.
Στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις το DPS κατάφερε να
διαμορφώσει την εικόνα του ανεπιθύμητου, αλλά αναγκαίου
εταίρου, που ελκύει και ταυτόχρονα απωθεί ψηφοφόρους.
Τώρα, όταν το κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, γίνεται
αντιπαθές ακόμα και στο μέχρι πρόσφατα συνεργάτη του στο
συνασπισμό, το BSP. Ίσως αυτό εξηγεί την προσπάθεια σύγκλισης με τους κυβερνώντες που παρατηρείται τους τελευταίους
μήνες. Και όπως φαίνεται το GERB ανταποκρίνεται με προθυμία
σε αυτές τις υποδείξεις. Από τη θέση του ισχυρού και με την
εμπειρία της τρέχουσας θητείας, κατά την οποία έχει ασταθή
υποστήριξη, δεν είναι καθόλου αδύνατο το GERB να προχωρήσει σε συνεργασία με το DPS μετά τις εκλογές. Θα ήταν υπερβολική κίνηση, αλλά ο Μπόικο Μπορίσοφ έχει δείξει ότι δεν διστάζει να αλλάζει τις θέσεις του.
Υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσαν να ερμηνευθούν και
κάποιες άλλες κινήσεις του κόμματος, όπως για παράδειγμα η
άρνηση να υποστηρίξει την ψήφο εμπιστοσύνης προς την
κυβέρνηση που ζήτησε το BSP λόγω της απόσυρσης της χώρας
από το σχέδιο για το πυρηνικό σταθμό Μπέλενε, τα συγχωροχάρτια, τα οποία ο κ. Μπορίσοφ έδωσε δημοσίως στο Ντογκάν
για την ανταμοιβή του ως σύμβουλος για ένα υδροηλεκτρικό
έργο, καθώς και η εκλογή της νέας ηγεσίας της Εθνικής Ένωσης
των Δήμων (NSORB). Ο πρόεδρος της ένωσης, ο οποίος είναι
από το GERB, εξελέγη με την υποστήριξη του DPS, ενώ σε
αντάλλαγμα το κόμμα του Ντογκάν εξασφάλισε τη θέση του
πρόεδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της NSORB.

Και η νέα υπόσχεση
για εναλλακτική λύση

Με αυτή την περίπλοκη κατάσταση στο DPS το ενδιαφέρον
φυσικά στρέφεται στις νεοσύστατες οργανώσεις που θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του κινήματος στο πολιτικό
κέντρο, και ειδικά στην ένωση «Βουλγαρία των Πολιτών» με
πρόεδρο την πρώην Ευρωπαίο επίτροπο κα Μεγκλένα Κού-
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Снимка: Надежда Чипева
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Засега около сдружението има твърде много въпросителни, за да се правят точни прогнози. Меглена Кунева заявява намерения да е истинската алтернатива: „България
има нужда от промяна, за която партиите на прехода нямат
сила и смелост. Няма партия, която да застане като истинска
алтернатива на съществуващия политически картел, без да
влиза в договорки с него. Днес власт и опозиция са двете
лица на една и съща монета."
Позициите на Кунева се засилиха сериозно от разпада
на „Синята коалиция” в средата на май. Още преди разрива
между СДС и ДСБ към сдружението на Кунева се присъединиха няколко от познатите лица от редиците на десницата,
а очакванията на анализаторите са, че то ще бъде припознато от голямата част от избирателите на двете партии,
чиито шансове самостоятелно да влязат в парламента са
нищожни.

νεβα. Η κα Κούνεβα ανακοίνωσε ότι η ένωση θα μετατραπεί σε
κόμμα κατά την έναρξη της επόμενης πολιτικής περιόδου και
θα συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Alpha Research από το Μάρτιο η κα Κούνεβα είναι μεταξύ των τριών πολιτικών της χώρας με μεγαλύτερη υποστήριξη (26%) - μετά τον πρωθυπουργό Μπορίσοφ
και τον πρώην πρόεδρο Παρβάνοφ. Η υποστήριξη αυτή από
μόνη της αποτελεί σημαντικό δείκτη για σοβαρή εκλογική
δύναμη - σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 10% των Βουλγάρων δήλωσαν ενδιαφέρον για την ένωση και 2% δήλωσαν
πρόθεση να την ψηφίσουν. Δύο μήνες αργότερα, σύμφωνα με
μια μελέτη της εταιρίας δημοσκοπήσεων Mediana, υποστήριξη για το μελλοντικό κόμμα της κας Κούνεβα δήλωσε το
5,5% των ερωτηθέντων.
Προς το παρόν πολλές είναι οι αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με την ένωση και δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς προβλέψεις. Η Μεγκλένα Κούνεβα δήλωσε τις προθέσεις της να γίνει
μια πραγματική εναλλακτική λύση της κυβέρνησης: «Η Βουλγαρία χρειάζεται αλλαγή για την οποία τα κόμματα της Μετάβασης δεν έχουν ούτε τη δύναμη, ούτε το θάρρος. Δεν υπάρχει
κόμμα που να σταθεί ως μια πραγματική εναλλακτική λύση στο
υπάρχον πολιτικό καρτέλ, χωρίς να προβαίνει σε συμπράξεις
μαζί του. Σήμερα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι οι δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος».
Η ένωση της Κούνεβα ενίσχυσε τις θέσεις της μετά την
κατάρρευση του «Μπλε συνασπισμού» στα μέσα Μαΐου. Ακόμη
και πριν από το ρήγμα μεταξύ του SDS και του DSB, στη «Βουλγαρία των Πολιτών» προσχώρησαν κάποια γνωστά πρόσωπα
από τις τάξεις της Δεξιάς, ενώ σύμφωνα με τις προσδοκίες των
αναλυτών, στη νέα πολιτική παράταξη θα στραφεί η πλειοψηφία των ψηφοφόρων των δυο κομμάτων, τα οποία έχουν ελάχιστες πιθανότητες για είσοδο στη Βουλή.
Ζωηρότητα παρατηρείται στο χώρο της ευρύτερης Δεξιάς.
Στις ήδη υπάρχοντες εθνικιστικές και πατριωτικές παρατάξεις
όπως η VMRO του Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ και η «Επίθεση»
Снимка: Надежда Чипева
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Оживление кипи в крайния сектор на десницата. Към
съществуващите досега националистически и патриотични
формации като ВМРО на Красимир Каракачанов и „Атака” на
Волен Сидеров отскоро могат да се прибавят още поне две.
“Националният фронт за спасение на България” около телевизия СКАТ не е за подценяване с петото място, което получи
кандидатът му за президент Стефан Солаков. На националистическа вълна ще остане и формацията на съпругата на Сидеров - Капка Сидерова, и сина й Димитър Стоянов. Друг бивш
кадър на „Атака” – евродепутатът, избран с тяхната листа,
Слави Бинев, създаде “Гражданско обединение за реална
демокрация” (ГОРД) заедно с Любен Дилов-син.
В същото време социолозите все още измерват стабилни
електорални позиции за „Атака”. Напомят, че одобрението
към партията на Сидеров е „скачено” с неодобрението към
ДПС и щом се в появят съмнения, че Доган се готви да влезе
във властта в някакъв коалиционен формат, вероятно
отново ще настъпи подем за „Атака”.
Предвид анонсите за нови политически играчи, а и като
се вземат предвид амбициите на играчи като РЗС на Яне
Янев, земеделските организации и зелените, изчисленията как ще изглежда следващото Народно събрание са
твърде прибързани. Изглежда обаче доста вероятно, че
която и партия да спечели, няма да има достатъчно гласове, за да управлява сама, и ще влезе в тежки преговори с
потенциални коалиционни партньори. Именно това
усложява отсега отношенията между основните
политически партии. Те се подготвят да влязат в предизборен сблъсък, но без да затварят напълно вратичките за
следизборно сътрудничество.
Снимка: Асен Тонев
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του Βόλεν Σίντεροφ, από πρόσφατα μπορούν να προστεθούν
τουλάχιστον δύο άλλα κόμματα. Το Εθνικό Μέτωπο για τη
Σωτηρία της Βουλγαρίας γύρο από την τηλεόραση SKAT δεν
πρέπει να υποτιμάται με την πέμπτη θέση, την οποία έλαβε ο
υποψήφιος για την προεδρία του, ο κ. Στέφαν Σολάκοφ. Στο
εθνικιστικό χώρο θα μείνει και ο σχηματισμός της συζύγου του
Σίντεροφ, Κάπκα Σιντέροβα, και του γιου της, Ντιμίταρ Στογιάνοφ. Ένας άλλος πρώην μέλος της «Επίθεσης» - ο ευρωβουλευτής Σλάβι Μπίνεφ, που εκλέχθηκε από τη λίστα της, δημιούργησε την «Ένωση Πολιτών για Πραγματική Δημοκρατία»
(GORD), μαζί με τον Λιούμπεν Ντίλοφ-γιός.
Εν τω μεταξύ, οι κοινωνιολόγοι ακόμα καταγράφουν σταθερές εκλογικές θέσεις για την «Επίθεση». Σημειώνουν ότι η
έγκριση για το κόμμα του Σίντεροφ είναι «συνδυασμένη» με
την αποδοκιμασία του DPS, και όταν προκύψουν υποψίες ότι ο
Ντογκάν ετοιμάζεται να μπει στην εξουσία σε κάθε μορφής
συνασπισμό η «Επίθεση» κατά πάσα πιθανότητα θα σημειώσει
ανάκαμψη.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις για νέους πολιτικούς
παίκτες, και τις φιλοδοξίες του RZS του Γιάνε Γιάνεφ, των γεωργικών οργανώσεων και των πράσινων, οι υπολογισμοί για το
πως θα διαμορφωθεί η επόμενη Εθνοσυνέλευση είναι πολύ
βιαστικοί. Φαίνεται πολύ πιθανό, ωστόσο, οποιοδήποτε κόμμα
και να κερδίσει, να μην μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη
κυβερνήσει και να ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις με
πιθανούς εταίρους. Αυτό ακριβώς εξηγεί τις περίπλοκες σχέσεις
σήμερα μεταξύ των βασικών πολιτικών κομμάτων. Από τη μια
πλευρά ετοιμάζονται να μπουν σε εκλογική σύγκρουση, αλλά
από την άλλη δεν κλείνουν εντελώς τις πόρτες της μετεκλογικής συνεργασίας.

Οικονομικα

Сребърният фонд
в търсене на златната среда
между риск и доходност

Το Silver fund αναζητά τη χρυσή
τομή μεταξύ κινδύνου και απόδοσης
Велизар Узунов

„Н

ие - министерството на финансите и управителният съвет на Сребърния фонд,
имаме двойна задача – стабилност, от
една страна, но доходност за бъдещите
пенсионери, от друга. Досега въобще не
се е говорило за доходност, тази задача е била пренебрегвана напълно. Ние сега искаме да я издигнем като поне равностойна на другата задача.” Така финансовият министър
Симеон Дянков мотивира идеята си част от средствата в
държавния фонд за гарантиране стабилността на пенсионната система да се инвестират в държавни ценни книжа на
вътрешния пазар.
Предложението му обаче провокира остра реакция.

Βελιζάρ Ουζούνοφ

«Ε

μείς - το Υπουργείο Οικονομικών και το Διοικητικό Συμβούλιο του Silver Fund- έχουμε ένα
διπλό καθήκον – τη σταθερότητα, από τη μια
πλευρά, και την απόδοση για τους μελλοντικούς συνταξιούχους, από την άλλη. Επειδή
μέχρι τώρα το ζήτημα της απόδοσης έχει παραμεληθεί εντελώς,
τώρα θα θέλαμε να το αναβαθμίσουμε σε ένα εξίσου σοβαρό
στόχο όπως είναι η «σταθερότητα». Έτσι ο υπουργός Οικονομικών Συμεών Ντιάνκοφ υποστήριξε την ιδέα του ένα μέρος των
χρημάτων στο κρατικό ταμείο εγγυήσεων εξασφάλισης της σταθερότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος να επενδύεται σε
τίτλους του βουλγαρικού δημοσίου.
Η πρότασή του, ωστόσο, προκάλεσε έντονη αντίδραση.

21

Снимка: Цветелина Белутова
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Снимка: Надежда Чипева

ИКОНОМИКА

Срещу него се обявиха БНБ и Европейската централна
банка, Комисията за финансов надзор, опозиционните Българска социалистическа партия и „Демократи за силна България”, икономисти, анализатори и профсъюзи. Всички те
настояват да се запази консервативното управление на
парите, с които в бъдеще ще се финансира дефицитът в пенсионната система. В отговор финансовият министър ревизира някои от параметрите на готвените промени, но не и
общата рамка. Проектозаконът беше одобрен от правителството и предстои ратифицирането му от парламента. Така,
безразсъдни или необходими, промените вече са на път да
станат факт. Остава въпросът дали ще постигнат целта си, но
също и доколко статична и непроменима по принцип е
основната цел на Сребърния фонд.

За какво служи Сребърният фонд

Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) е създаден през 2006 г.
В края на 2008 г. Народното събрание приема закон за
ДФГУДПС и неговото изпълнение е възложено на министъра на финансите. „Целта на създаването на фонда е да се
подпомага и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система", се казва в документа, публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Такъв
фонд е необходим заради влошаващата се демографска
картина в страната. Необходим е финансов ресурс, който да

Фондът ще започне да изплаща
пенсии най-рано през 2028 г.
22

Απέναντί της τάχθηκαν η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας και
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, η αντιπολίτευση – το «Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα» και ο««ι Δημοκρατικοί για την Ισχυρή Βουλγαρία, οικονομολόγοι, αναλυτές και συνδικάτα. Όλοι επιμένουν να διατηρηθεί η συντηρητική διαχείριση των χρημάτων, μεσω των
οποίων ενδέχεται να χρηματοδοτηθεί μακροπρόθεσμα το
έλλειμμα του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Ως απάντηση στην κριτική, ο υπουργός Οικονομικών τροποποίησε κάποιες από τις παραμέτρους των επικείμενων αλλαγών, όχι όμως το γενικό πλαίσιο. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από
την κυβέρνηση και ενδέχεται να επικυρωθεί από τη Βουλή. Έτσι,
οι αλλαγές - απερίσκεπτες ή απαραίτητες - πρόκειται να γίνουν
πραγματικότητα. Παραμένει το ερώτημα κατά πόσο θα επιτύχουν το στόχο τους, αλλά και πόσο αμετάβλητος είναι ο κύριος
σκοπός του Silver Fund.

Σε τι χρησιμεύει το Silver Fund
Το κρατικό ταμείο εγγυήσεων εξασφάλισης της σταθερότητας
του συνταξιοδοτικού συστήματος (DFGUDPS) ιδρύθηκε το
2006. Στο τέλος του 2008 εγκρίθηκε από τη Βουλή ο νόμος για
το DFGUDPS και η εφαρμογή του έχει ανατεθεί στον υπουργό
Οικονομικών. «Ο σκοπός του Ταμείου είναι να προωθήσει και να
διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του δημόσιου συνταξιοδοτικού
συστήματος», αναφέρει το έγγραφο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομικών. Ένα τέτοιο ταμείο είναι αναγκαίο
λόγω της επιδείνωσης της δημογραφικής κατάστασης της
χώρας. Χρειάζεται ένας οικονομικός πόρος για την κάλυψη των
ελλειμμάτων στο σύστημα και για την αύξηση των εισοδημάτων
των συνταξιούχων.
Ο νόμος για το Silver Fund προβλέπει σ 'αυτό να εισφέρονται τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών επιχειρή-
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служи за покриване на дефицити в системата и за повишаване доходите на пенсионерите.
В закона за Сребърния фонд е предвидено в него да
постъпват приходите от приватизация на държавни предприятия, 25% от отчетения бюджетен излишък, приходите
от концесии, както и приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет. Средствата
на фонда се влагат в инвестиционна/депозитна сметка в
БНБ.
Доскоро се предвиждаше реалното изплащане на пенсии от фонда да започне от 2018 г., но синдикатите, работодателите и правителството се договориха това да се случи
най-рано през 2028 г. Сред аргументите зад това решение
беше започналото в началото на годината повишаване на
пенсионната възраст, както и акумулирането на повече
средства във фонда.
С течение на времето фондът започна да се отдалечава
от първоначално заложените принципи. През 2010 г. например беше създадена Държавната консолидационна компания в която постъпват част от постъпленията от приватизация и според анализатори по този начин държавата
заобиколи закона за Сребърния фонд, който предвижда
всички допълнителни приходи в бюджета да постъпват в
него. Законът обаче до този момент остава непроменен в
същността си.

Промените и мотивите зад тях

Законопроектът за изменение на закона за Сребърния фонд
предвижда възможност за инвестиции в български държавни ценни книжа (ДЦК), като размерът на сумата, предвидена за това, ще се увеличава постепенно. През 2012 г. фондът ще може да инвестира не повече от 30% от активите си
в български ДЦК, като инвестиционното ограничение ще се
увеличава с 10% всяка следваща година, докато достигне
70%.
Съгласно действащия закон средствата на фонда могат
да се инвестират единствено в чуждестранни активи като
облигации на държави - членки на Европейския съюз, и
високо ликвидни акции на компании от общността. Изключение правят инвестициите под формата на депозити в
БНБ.
„Заложеното в действащия закон ограничение незаслужено пренебрегва инвестирането в страната, с което допълнително се ограничава ликвидността на местната финансова система", е записано в мотивите на финансовото
министерство към проектозакона.
В момента всички средства от фонда са депозирани в
БНБ и към края на април възлизат на общо 1,776 млрд.
лева.
Според изчисленията на правителството, когато номиналната доходност се коригира с инфлацията, се получава
годишна обезценка с между 1,1% и 5,3%, или средно около
42 млн. лв. на година.
„Това създава необходимостта от по-активно управление на активите на фонда с цел постигане на по-висока
доходност при запазване ниска степен на риск", е записано
в мотивите.
Но дори и предвидената ниска степен на риск се струва
прекалено висока на много икономисти, политици и анализатори. Опозиционните партии в парламента обвиниха
финансовия министър в популизъм и безхаберие и дори се
заговори за вот на недоверието към кабинета. Неочаквано
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σεων, το 25% του πλεονάσματος του προϋπολογισμού, τα έσοδα
από παραχωρήσεις, καθώς και έσοδα από άλλες πηγές, όπως
ορίζονται από νόμο ή από πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
Τα κεφάλαια του Ταμείου κατατίθενται σε επενδυτικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας της
Βουλγαρίας (BNB).
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις η πραγματική καταβολή των συντάξεων από το Ταμείο έπρεπε να ξεκινήσει το
2018, όμως τα συνδικάτα, οι εργοδότες και η κυβέρνηση συμφώνησαν ότι αυτό δε θα συμβεί πριν το 2028. Τα βασικά επιχειρήματα πίσω από την απόφαση αυτή ήταν η διαδικασία αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης που ξεκίνησε φέτος, καθώς
και η αναμενόμενη συσσώρευση επιπλέον κεφαλαίων στο
Ταμείο.
Με την πάροδο του χρόνου, το Ταμείο άρχισε να αποστασιοποιείται από τους βασικούς στόχους του. Το 2010 ιδρύθηκε η
Εταιρεία Ενοποίησης Κράτους, στην οποία εισέρχεται ένα μέρος
των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με αναλυτές, το κράτος παρακάμπτει το νόμο για το silver
Fund, που ορίζει όλα τα πρόσθετα έσοδα του προϋπολογισμού
να εισέρχονται στο Ταμείο. Μέχρι σήμερα όμως ο νόμος παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος.

Οι αλλαγές και οι αιτίες τους

Το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του νόμου για το Silver
Fund προβλέπει τη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους του
βουλγαρικού δημοσίου, ενώ το ποσό της επένδυσης αυτής θα
αυξάνεται σταδιακά. Το 2012 το Ταμείο μπορεί να επενδύσει όχι
περισσότερο από το 30% του ενεργητικού του σε βουλγαρικά
κρατικά χρεόγραφα, ενώ το όριο των επενδύσεων θα αυξάνεται
κατά 10% κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει το 70%.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κεφάλαια του
Ταμείου μπορούν να επενδυθούν μόνο σε ξένα στοιχεία ενεργητικού, π.χ. σε ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μετοχές υψηλής ρευστότητας ευρωπαϊκών εταιρειών.
Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις υπό μορφής καταθέσεων
στην BNB.
«Η υφιστάμενη νομοθεσία άδικα παραμελεί τις επενδύσεις
στη χώρα, περιορίζοντας έτσι περαιτέρω τη ρευστότητα του
τοπικού χρηματοπιστωτικού συστήματος» αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεσή του Υπουργείο Οικονομικών.
Επί του παρόντος όλα τα κεφάλαια του Ταμείου έχουν κατατεθεί στην BNB και στα τέλη Απριλίου ανήλθαν σε 1,776 δισ.
λέβα.

Το Ταμείο δεν θα ξεκινήσει να
καταβάλλει συντάξεις πριν το 2028.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, όταν η
ονομαστική απόδοση προσαρμοστεί στον πληθωρισμό, το
αποτέλεσμα θα είναι ετήσια απόσβεση μεταξύ 1,1% και 5,3%, ή
κατά μέσο όρο περίπου 42 εκατ. λέβα ανά έτος.
«Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για πιο ενεργή διαχείριση του
ενεργητικού του Ταμείου με στόχο τις υψηλότερες αποδόσεις με
ταυτόχρονη διατήρηση χαμηλού κινδύνου», αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του
νόμου για το Silver Fund.
Ακόμα και το προβλεπόμενο χαμηλό επίπεδο κινδύνου
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млн. лв. на година е
обезценката на активите
във фонда според
правителството

остра, или може би съдаваща такова впечатление, защото
дойде от най-консервативната и резервирана институция,
беше реакцията на БНБ.

Реакцията на БНБ

Българската централна банка излезе с официално становище, в което се казва, че не може да подкрепи предложените промени. Институцията настоя законопроектът да
бъде оттеглен, а решението дали изобщо да бъде внесен в
бъдеще да бъде взето след задълбочена дискусия, каквато
по думите й досега не е била провеждана, между институциите, носещи отговорността за макроикономическата и
финансовата стабилност на страната.
Банката коментира, че до този момент управляващият
орган на фонда не се е възползвал нито веднъж от пълните
инвестиционни възможности, предвидени в съществуващия закон. Това според БНБ означава, че увеличаването на
доходността не може да бъде водещ мотив.
Освен това до този момент се е инвестирало само в краткосрочни депозити, които носят сравнително ниски лихвени проценти. В становището на институцията се споменава, че тя и преди е предлагала на финансовото
министерство да структурира за фонда портфейл от дългови книжа на страни от еврозоната.
БНБ подчертава и явния конфликт на интереси при заку-
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όμως φαίνεται αρκετά υψηλό σε πολλούς οικονομολόγους,
πολιτικούς και αναλυτές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη
Βουλή κατηγόρησαν τον υπουργό Οικονομικών για λαϊκισμό και
αδιαφορία, εξετάστηκε μάλιστα και πρόταση μομφής σχετικά
με το θέμα αυτό. Η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας εξαπέλυσε
απροσδόκητα οξεία κριτική, η οποία προκάλεσε εντύπωση ίσως
επειδή ήρθε από τον πιο συντηρητικό φορέα στη χώρα.

Η αντίδραση της Κεντρικής Τράπεζας της
Βουλγαρίας (BNB)

Η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας εξέδωσε επίσημη
δήλωση, στην οποία επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει
τις προτεινόμενες αλλαγές. Η τράπεζα ζήτησε την άμεση κατάργηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων και τη διεξαγωγή
σοβαρής συζήτησης για το θέμα, μεταξύ των αρμόδιων φορέων
για τη μακροοικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Τέτοια συζήτηση δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, τονίζουν από
την BNB.
Μέχρι τώρα ο φορέας διαχείρισης του Ταμείου δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τις πλήρεις επενδυτικές δυνατότητες που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει,
σύμφωνα με την Τράπεζα, ότι η αύξηση της απόδοσης δεν μπορεί να είναι το κύριο κίνητρο των αλλαγών.
Επιπλέον, μέχρι στιγμής επενδύσεις έχουν γίνει μόνο σε βρα-
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εκατ. λέβα ανά έτος
είναι η απόσβεση των
περιουσιακών στοιχείων
του Ταμείου, σύμφωνα με
την κυβέρνηση

Απρίλιος - Ιουνίος 2012

Явен конфликт на интереси
съзира БНБ в предлаганите
промени
пуването на български ДЦК от страна на фонда. Това се
дължи на факта, че като емитент финансовото министерство се стреми към постигане на възможно най-ниска
доходност, а в същото време в качеството си на управляващ
орган на фонда има интерес да инвестира в книжа с повисока възвращаемост.
Инвестирането на огромен ресурс от страна на Сребърния фонд може да изкриви местния пазар, коментира още
БНБ. Това означава, че доходността на самите ценни книжа
няма да се ръководи от пазарните сили, а от действията на
фонда.
Това е мнението и на Европейската централна банка
(ЕЦБ), която също изказа критиките си относно плановете
на правителството.

Позицията на ЕЦБ

ЕЦБ коментира още, че ако фондът инвестира в предвиденото количество държавни облигации, лихвите по тях няма
да отразяват реалното състояние на икономиката и публичните й финанси.
„В допълнение някои инвеститори биха могли да спрат
да участват на пазар на дългови ценни книжа, доминиран от
фонд от публичния сектор, който е под контрола на емитента. Това би ограничило дълбочината и ликвидността на
този пазар", се казва в изявлението на ЕЦБ.
Според банката в текста на проектозакона се забелязва
и дискриминация, тъй като той предвижда инвестициите на
Сребърния фонд в чуждестранни ценни книжа да стават
само когато те имат инвестиционен кредитен рейтинг, присъден им от рейтингова агенция, а за българските ДЦК няма
такова изискване. Това води до неравнопоставено третиране на различните инвестиционни инструменти, което
може да доведе до изкривявания на пазара и на
конкуренцията. То поставя
правителството в привилегирована позиция в
сравнение с други емитенти, коментира ЕЦБ.
В отговор на критиките
Дянков заяви, че средствата от Сребърния фонд
ще бъдат вложени в специално емитирани за
целта нетъргуеми ДЦК. „За
нетъргуемите специални
емисии ДЦК е възприет
подход, при който не се
въвежда изискване за
присъден инвестиционен
клас кредитен рейтинг",
заяви финансовият министър в писмо, адресирано
до президента на ЕЦБ

Οικονομικα

χυπρόθεσμες καταθέσεις με σχετικά χαμηλά επιτόκια. Στη
δήλωση του φορέα αναφέρεται επίσης ότι η BNB έχει ήδη προτείνει στο Υπουργείο Οικονομικών να συνθέσει για το Ταμείο
ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων των χωρών της Ευρωζώνης.
Η Τράπεζα δίνει έμφαση και στην προφανή σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει με το βουλγαρικό δημόσιο επειδή το
τελευταίο εξαγοράζει τίτλους από το Ταμείο. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών ως έκδοτης στοχεύει
στην επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής απόδοσης, ενώ την
ίδια στιγμή ως διαχειριστής του Ταμείου ενδιαφέρεται να επενδύσει σε τίτλους υψηλότερης απόδοσης.
Η επένδυση τεράστιων πόρων από το Ταμείο δημιουργεί
κίνδυνο στρέβλωσης της αγοράς, σχολίασε η BNB. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση των τίτλων δεν θα εξαρτάται από τις δυνάμεις
της αγοράς, αλλά από τις δράσεις του Ταμείου.
Την ίδια γνώμη έχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ), η οποία άσκησε επίσης κριτική για τα σχέδια της κυβέρνησης.

Η θέση της ΕΚΤ

Σύμφωνα με την ΕΚΤ εάν το Ταμείο επενδύσει το προβλεπόμενο
ποσό κρατικών ομολόγων, οι τόκοι τους δεν θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών.
«Επιπλέον, ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται να πάψουν να
συμμετέχουν σε μια αγορά χρεογράφων, όπου κυριαρχεί ταμείο
του δημόσιου τομέα, το οποίο είναι υπό τον έλεγχο του εκδότη.
Αυτό θα περιορίσει το βάθος και τη ρευστότητα της αγοράς
αυτής», αναφέρεται στη δήλωση της ΕΚΤ.
Σύμφωνα με την τράπεζα, στο κείμενο του νομοσχεδίου
παρατηρείται διάκριση, επειδή προβλέπεται οι επενδύσεις του
Silver Fund που είναι σε τίτλους της αλλοδαπής να πραγματοποιούνται μόνο όταν αυτοί έχουν αξιολόγηση επενδυτικής
κατηγορίας από οργανισμό αξιολόγησης ενώ για τα βουλγαρικά
χρεόγραφα δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση. Αυτό οδηγεί σε άνιση
μεταχείριση των διαφόρων επενδυτικών μέσων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνι-
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Международната практика
Един от доводите на финансовия министър в подкрепа на
предложените промени е, че подобни практики са възприети и работят в редица други членки на ЕС.
„Проверихме какво се прави в Европа. В Европа от 27 държави 11 имат Сребърни фондове, 16 въобще нямат такива
пари за пенсионерите. Средно аритметично в тези 11 държави 70% се инвестират в държавни ценни книжа. Някои
държави имат 100% задължително инвестиране. Това са
Ирландия, Швеция, в Белгия е така, в Португалия е така”,
каза Дянков в интервю за Българската национална телевизия.
Марио Драги.
По повод на опасенията, че намесата на фонда ще
изкриви пазара, министърът уточнява, че инвестирането на
средства в специални емисии ДЦК ще бъде неутрално по
отношение на обема и доходността на стандартизираните
емисии.
"Така възможността за инвестиране на средства на
фонда в български ДЦК няма да доведе до непазарно формиране на доходността по дългосрочните емисии, които са
референтни по отношение на постигането на конвергентните критерии от Маастрихт, тъй като специалните емисии
няма да попаднат в обхвата на изискванията на хармонизираната статистическа методика, дефинирана от ЕЦБ", подчертава той.

Защо сега

Защо точно сега, когато Европа се тресе от най-тежката си
дългова криза, се правят промени, които предвиждат поемането на допълнителен риск, пък бил той и минимален, за
парите на една силно уязвима част от обществото? Необходимостта от гъвкавост в силно динамична външна среда и
декларираното желание да се осигури по-висок доход на
тази група след 16 години или някаква по-неотложна нужда,
като например предстоящите плащания по външния държавен дълг през януари 2013 г., стоят зад предложените
промени?
Плащанията по еврооблигациите на правителството,
емитирани през 2002 г., трябва да се направят на 15 януари
2013 г. В анализ на Института за пазарна икономика се казва,
че главницата по тези облигации е 818,465 млн. евро, или
1,6 млрд. лева. Ако към тях се добави и последният лихвен
купон, който се дължи по тези облигации, дължимата сума
набъбва до 1,72 млрд. лева.
„Планът на Министерството на финансите, поне според
думите на министър Симеон Дянков, е да финансира основната част от тези бъдещи плащания на вътрешния пазар
посредством емисия на ДЦК. Ако пазарът не може да поеме
толкова голяма емисия, тогава на помощ ще се притече и
Сребърният фонд", се казва в анализа.
При този сценарий обаче анализаторът от ИПИ съзира
някои сериозни проблеми. Първият, отбелязан и от цент
ралните банки, е наличието на сериозен конфликт на интереси. Освен това инвестирането на средства от фонда противоречи на неговата цел - доходността от неговите активи
да се използва за пенсии.
Комисията за финансов надзор (КФН) – третата институция, която се грижи за поддържането на макроикономи-
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σμού. Έτσι η κυβέρνηση θα βρίσκεται σε μια προνομιακή θέση
σε σύγκριση με τους άλλους εκδότες, συμπλήρωσε η ΕΚΤ.
Ως απάντηση στην κριτική της κεντρικής τράπεζας, ο κ.
Ντιάνκοφ σημείωσε ότι τα κεφάλαια του Silver Fund θα επενδυθούν σε ειδικά μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα. «Για τις ειδικές
εκδόσεις μη εμπορεύσιμων τίτλων η κυβέρνηση υιοθέτησε
ειδική προσέγγιση – γι΄αυτούς δεν θα απαιτείται κατηγορία
επενδυτικής διαβάθμισης», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών
σε γραπτή απάντησή του προς τον επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι.
Όσον αφορά την ανησυχία ότι η παρέμβαση του Ταμείου θα
στρεβλώσει την αγορά, ο υπουργός διευκρινίζει ότι η επένδυση
κεφαλαίων σε ειδικούς τίτλους του δημοσίου θα είναι ουδέτερη
ως προς τον όγκο και την απόδοση των τυποποιημένων εκδόσεων τίτλων.
«Έτσι, η δυνατότητα επένδυσης κεφαλαίων του Ταμείου σε
βουλγαρικά χρεόγραφα δεν θα οδηγήσει σε στρεβλωμένη απόδοση των μακροπρόθεσμων χρεογράφων που έχουν σχέση με
την επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης του Μάαστριχτ, διότι οι
ειδικές εκδόσεις τίτλων δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις της εναρμονισμένης στατιστικής μεθόδου που ορίζεται
από την ΕΚΤ», τονίζει ο ίδιος.

Γιατί τώρα;

Γιατί ακριβώς τώρα, όταν η Ευρώπη βρίσκεται στη χειρότερη
κρίση χρέους, πραγματοποιούνται αλλαγές που υποδηλώνουν
την ανάληψη επιπλέον κινδύνου, έστω και ελάχιστο, για τα χρήματα ενός ιδιαίτερα ευάλωτου τμήματος της κοινωνίας; Μήπως
πίσω από τις προτεινόμενες αλλαγές βρίσκονται η ανάγκη ευελιξίας σε ένα εξαιρετικά δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον καθώς
και η δεδηλωμένη θέληση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει
υψηλότερο εισόδημα στην ευάλωτη αυτή ομάδα της κοινωνίας
μετα από 16 χρόνια, ή μήπως ο λόγος είναι κάποια πιο επείγουσα
ανάγκη, όπως οι εκκρεμείς πληρωμές του εξωτερικού χρέους
τον Ιανουάριο του 2013;
Οι πληρωμές για τα ευρωομόλογα δημοσίου που έχουν
εκδοθεί το 2002 πρέπει να γίνουν στις 15 Ιανουαρίου 2013. Σε
μια ανάλυση του Ινστιτούτου Οικονομικών της Αγοράς σημειώνεται ότι η κύρια οφειλή είναι 818.465 εκατ. ευρώ ή 1,6 δισ. λέβα.
Αν προσθέσουμε και το τελευταίο τοκομερίδιο των ομόλογων,
το οφειλόμενο ποσό διαμορφώνεται σε 1,72 δισ. λέβα.
«Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λόγια του υπουργού Συμεών Ντιάνκοφ, είναι να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μελλοντικών
πληρωμών από την εσωτερική αγορά μέσω της έκδοσης κρατικών χρεογράφων. Αν η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τόσο
μεγάλη έκδοση, τότε θα έρθει το Silver Fund», αναφέρεται στην
ανάλυση.
Σύμφωνα με τον αναλυτή του Ινστιτούτου Οικονομικών της
Αγοράς αυτό το σενάριο έχει κάποια σοβαρά προβλήματα. Το
πρώτο πρόβλημα, όπως επισημαίνουν και οι κεντρικές τράπεζες, είναι η σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον, η επένδυση κεφαλαίων του Ταμείου είναι αντίθετη με το σκοπό του,
δηλαδή η απόδοση του ενεργητικού του να χρησιμοποιείται για
συντάξεις.
Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας - το τρίτο ίδρυμα
που φροντίζει για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας στη χώρα - επίσης προειδοποίησε ότι τα χρήματα από
το Ταμείο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υποχρεώσεων της κυβέρνησης, π.χ. για την πληρωμή ευρωομολόγων. «Είναι απαράδεκτη η μετατροπή του Silver fund σε πιστωτή
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ческата стабилност в страната, също предупреди, че
парите от фонда не би трябвало да се използват за покриване на правителствени задължения, какъвто би бил случаят с изплащането на изтичащите еврооблигации. „Считаме превръщането на Сребърния фонд в кредитор на
правителството и използването на средствата му за покриване на бюджетен дефицит за недопустимо”, заяви финансовият регулатор.
Според КФН няма гаранции за сигурността на инвестициите в български ДЦК. Ако например икономиката на страната изпадне в рецесия, съпроводена с рязко увеличаване
на безработицата и свиване на потреблението, пенсионната
система би изпаднала в колапс, разчитайки единствено и
само на бюджета, коментира комисията.

Финансовите
анализатори

Снимка: Георги Кожухаров

Предложенията за промени на финансовото министерство
обаче срещнаха подкрепата на финансовия сектор. Анализатори коментираха, че допълнителната ликвидност има
потенциала да стимулира фондовата борса, която все още
остава под контрола на кризата. Подобна теза изказа Цветослав Цачев, ръководител отдел "Анализи" в "Елана трейдинг".
„Аз съм на мнение, че е добре да се инвестират средствата от фонда, за да се изкара хубава доходност, но само
ако се прави грамотно”, каза той. По думите му дискусията
трябва да се фокусира върху начина, по който ще се инвестират средствата, а не върху това дали е добре или не те да
се влагат в български финансови инструменти.
В подкрепа на финансовия министър се изказа и заместник -председателят на КФН Димана Ранкова, която наскоро
се оттегли от този пост. "Лично аз от 2009 г. съм заявявала, че
трябва да се предоставят по-широки възможности за Сребърния фонд. Дали трябва средствата да се предоставят на
частен мениджър и да се инвестират в България, и каква
част е въпрос на дискусия. Смятам, че това е възможност и

Οικονομικα

Η διεθνής πρακτική
Μία από τις θέσεις του υπουργού Οικονομικών για τη στήριξη
των προτεινόμενων αλλαγών είναι ότι τέτοιου είδους πρακτικές
έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται σε άλλα κράτη της ΕΕ.
«Αναλύσαμε την κατάσταση στην Ευρώπη. Από συνολικά 27
χώρες στη ΕΕ, 11 έχουν «ασημένια ταμεία», ενώ 16 δεν έχουν
καθόλου τέτοιου είδους χρήματα για τους συνταξιούχους. Στις
εν λόγω 11 χώρες κατά μέσο όρο το 70% των κεφαλαίων επενδύονται σε κρατικά χρεόγραφα. Σε ορισμένα κράτη η υποχρεωτική
επένδυση ανέρχεται σε 100%. Ανάμεσά τους είναι η Ιρλανδία, η
Σουηδία, το Βέλγιο και η Πορτογαλία», δήλωσε ο κ. Ντιάνκοφ
σε συνέντευξη για τη Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση.
της κυβέρνησης, καθώς και η χρήση των κεφαλαίων του για την
κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο οικονομικός ρυθμιστής.
Σύμφωνα με την Επιτροπή δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την
ασφάλεια της επένδυσης σε βουλγαρικά χρεόγραφα. Αν, για
παράδειγμα, η οικονομία βυθιστεί σε ύφεση, συνοδευόμενη
από κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και συρρίκνωση της
κατανάλωσης, το συνταξιοδοτικό σύστημα θα καταρρεύσει και
θα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον προϋπολογισμό.

Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές

Οι προτάσεις για τροποποιήσεις του Υπουργείου Οικονομικών,
όμως, έλαβαν στήριξη από το χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι αναλυτές σχολίασαν ότι η επιπλέον ρευστότητα έχει τη δυνατότητα
να τονώσει την αγορά μετοχών, η οποία παραμένει ακόμα υπό
την επιρροή της κρίσης. Τέτοια στάση εκφράζεται και από τον κ.
Τσβετοσλάβ Τσάτσεφ, διευθυντής Αναλύσεων στην Elana
Trading.
«Είμαι της άποψης ότι είναι καλύτερα να επενδυθούν τα
κεφάλαια του Ταμείου, προκειμένου να επιτευχθεί μια καλή
απόδοση, αλλά μόνο αν αυτό γίνει με σωστό τρόπο», δήλωσε ο
κ. Τσάτσεφ. Κατά τη γνώμη του η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς θα επενδυθούν τα κεφάλαια, και όχι στο αν
είναι καλό ή όχι να επενδυθούν σε βουλγαρικά χρηματοοικονομικά μέσα.
Στήριξη στον υπουργό
Οικονομικών παρείχε και η
αναπληρωτής πρόεδρος
της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, κα
Ντιμάνα Ράνκοβα, η οποία
πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση αυτή.
«Εγώ προσωπικά έχω
δηλώσει από το 2009
ακόμα ότι το Silver fund θα
πρέπει να διαθέτει περισσότερες
δυνατότητες.
Είναι θέμα συζητήσεων αν
τα χρήματα πρέπει να διατεθούν σε ιδιωτικό ιδιοκτήτη ή να επενδυθούν
στη Βουλγαρία, καθώς και
τι μέρος απ΄αυτά. Νομίζω
όμως ότι γίνεται λόγος για
μια ευκαιρία επένδυσης
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Снимка: Цветелина Белутова

ИКОНОМИКА

Позицията на КФН
Комисията за финансов надзор смята, че предложенията на
правителството за промени в управлението на Сребърния
фонд представляват:
- Подмяна на основната цел и предназначение на фонда
- Нерешаване на проблемите с обслужването на външния
дълг на страната
- Би довело до пазарни деформации
- Ще намали доверието на чуждестранните инвеститори
- Би представлявало сериозен конфликт на интереси по
отношение на Министерството на финансите
- Би се тълкувало като нарушение на конституцията на ЕС,
което води до наказателни процедури, финансови санкции
и репутационни рискове.
необходим катализатор за този пазар и трябва да има възможност за тази инвестиция. Не говорим за инвестиция в
какви да е книжа, а такива с инвестиционен рейтинг", казва
тя пред в. „Капитал”. Ранкова уточни, че изказва лично мнение.
Доколко активно трябва да бъде управлението на Сребърния фонд и каква е степента на риск, който е разумно да
бъде поеман, зависи от много външни фактори с необходимата уговорка, че всеки риск, когато засяга доходите на толкова многобройна и силно уязвима група като пенсионерите, е голям. В темата се пресичат много различни гледни
точки и интереси и, както казва самият финансов министър:
„Нормално е да има противоречия.” Предложените промени
дават по-голяма свобода на правителството – сегашното и
бъдещите, и въпросът е как ще я използва и дали ще преследва първоначалните цели на фонда - стабилност на пенсионната система и доходност на пенсиите, или ще се поддаде на изкушението да го използва за текущи неотложни
цели.
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και για απαραίτητο καταλύτη στην αγορά. Δεν μιλάμε για επένδυση σε οποιουσδήποτε τίτλους, αλλά σε τίτλους επενδυτικού
βαθμού», δήλωσε η κα Ράνκοβα για την εφημερίδα Capital,
διευκρινίζοντας ότι εκφράζει την προσωπική της άποψη.
Κατά πόσο ενεργή πρέπει να είναι η διαχείριση του Ασημένιου Ταμείου και ποιος είναι ο εύλογος κίνδυνος, εξαρτάται από
πολλούς εξωτερικούς παράγοντες - με την απαραίτητη διευκρίνιση όμως, ότι κάθε κίνδυνος όταν επηρεάζει το εισόδημα μιας
τόσο μεγάλης και ευάλωτης ομάδας όπως της ομάδας των
συνταξιούχων, είναι μεγάλος. Στο θέμα διασταυρώνονται πολλές διαφορετικές απόψεις και συμφέροντα, και όπως ο ίδιος ο
υπουργός Οικονομικών είπε: «Είναι φυσιολογικό να έχουμε
σύγκρουση απόψεων». Οι προτεινόμενες αλλαγές δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στην κυβέρνηση – στην παρούσα και την
μελλοντική - και το ερώτημα είναι πώς θα την χρησιμοποιήσει
και αν θα επιδιώκει τους αρχικούς στόχους του Ταμείου - σταθερότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συνταξιοδοτικού εισοδήματος- ή αν θα μπει στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσει για σκοπούς έκτακτης ανάγκης.

Η θέση της ΕΧΕ
Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας πιστεύει ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης για αλλαγές στη διαχείριση του Silver Fund:
- Αποτελούν αντικατάσταση του κύριου στόχου και σκοπού του
Ταμείου
- Δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με την εξυπηρέτηση του
εξωτερικού χρέους
- Θα οδηγήσουν σε στρεβλώσεις της αγοράς
- Θα μειώσουν την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών
- Θα δημιουργήσουν σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων με το
Υπουργείο Οικονομικών
- Θα διαβαστούν ως παραβίαση του Συντάγματος της ΕΕ, η οποία
οδηγεί σε ποινικές διαδικασίες, χρηματικές ποινές και κίνδυνο
φήμης.
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Макроикономика
БВП на България през 2011 г. нараства с 1,7%

През 2011 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България
възлиза на 75,265 млрд. лв. по текущи цени, показват данни
на Националния статистически институт (НСИ). Преизчислен в евро, БВП е съответно 38, 483 млрд. евро, като на човек
се падат 5 169 евро. БВП за 2011 г. нараства в реално изражение с 1,7% спрямо 2010 г.
За 2011 г. БВП достига номинален стойностен обем от
75,265 млрд. лева. Преизчислен в щатски долари, БВП при
средно годишен валутен курс от 1,4065 лв. за щатски долар
възлиза на 53,514 млрд. долара.
През четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП възлиза на
19,465 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е
съответно 9,953 млрд. евро, като на човек се падат 1 349
евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж
от 0,3% през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо третото тримесечие и растеж от 1,6% през четвъртото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.
Брутната добавена стойност (БДС), реализирана от субектите на националната икономика миналата година, възлиза на 64, 831 млрд. лв., което е с 1,8% повече, отколкото
през 2010 г. Индустриалният сектор създава 31,2% от добавената стойност на икономиката, което е с 1,7 процентни
пункта повече в сравнение с 2010 г. Секторът на услугите
създава 63,2% от общата добавена стойност, а аграрният
сектор достига 5,6% от добавената стойност.

Размер на БВП и БДС за периода
2007-2011 (тримесечни данни)
22
20

млрд. лева

18
16
14
12
10

БВП, текущи цени
БДС, текущи цени

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Източник: НСИ

Правителството предвижда годишен
икономически ръст между 2,5% и 4% през
2012-2015 г.

Правителството прие Конвергентна програма на Република
България за периода 2012-2015 г., в която се предвижда
умерено ускоряване на годишния икономическия растеж
между 2,5% и 4%.
Програмата се фокусира върху основните параметри на
макроикономическата политика и реформите, които българското правителство се ангажира да прилага. Приоритетите на макроикономическата политика са за придържане
към консервативна и дисциплинирана фискална политика,
осигуряване на дългосрочна устойчивост на публичните
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Μακροοικονομία
Το ΑΕΠ της Βουλγαρίας αυξήθηκε
κατά 1,7% το 2011

Το 2011 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Βουλγαρίας
διαμορφώθηκε στα 75.265 εκατ. λέβα σε τρέχουσες τιμές ή σε
38.483 εκατ. ευρώ, ή κατά 5.169 ευρώ ανά κάτοικο, σύμφωνα με
το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας. Σε
πραγματικούς όρους το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 1,7% το 2011
έναντι του 2010.
Σε δολάρια ΗΠΑ το ΑΕΠ ανήλθε σε 53.514 εκατομμύρια,
όταν η μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία ήταν 1,4065 λέβα
για ένα δολάριο.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2011 το ΑΕΠ ανήλθε σε 19.465 εκατ.
λέβα σε τρέχουσες τιμές, ή 9.953 εκατ. ευρώ, τα οποία
αντιστοιχούν σε 1.349 ευρώ ανά κάτοικο.Τα εποχικά διορθωμένα
στοιχεία του ΑΕΠ δείχνουν αύξηση 0,3% το τέταρτο τρίμηνο
του 2011 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο και αύξηση 1,6% το
τέταρτο τρίμηνο σε ετήσια βάση.
Το περασμένο έτος η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο
σύνολο των παραγωγικών κλάδων της εθνικής οικονομίας
ανήλθε σε 64.831 εκατ. λέβα, δηλαδή σημείωσε αύξηση 1,8%
σε σχέση με το 2010. Ο βιομηχανικός τομέας απέδωσε 31,2%
προστιθέμενη αξία στην οικονομία, η κατά 1,7 περισσότερες
ποσοστιαίες μονάδες από το 2010. Ο τομέας των υπηρεσιών
απέδωσε 63,2% στη συνολική προστιθέμενη αξία και ο
γεωργικός τομέας - 5,6%.

Η κυβέρνηση προβλέπει ετήσια ανάπτυξη
της οικονομίας μεταξύ 2,5 και 4% το 20122015

Η βουλγαρική κυβέρνηση ενέκρινε το Πρόγραμμα Σύγκλισης
για την περίοδο 2012-2015, κατά την οποία προβλέπεται μέτρια
επιτάχυνση της ετήσιας οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ 2,5%
και 4%.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις βασικές παραμέτρους
των μακροοικονομικών πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων
που η βουλγαρική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει. Η
διατήρηση συντηρητικής και πειθαρχημένης δημοσιονομικής
πολιτικής, η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας
των δημόσιων οικονομικών και η αποτελεσματική ανακατανομή
των δημόσιων δαπανών σε δραστηριότητες που επιταχύνουν
την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, είναι μεταξύ των
προτεραιοτήτων της μακροοικονομικής πολιτικής της
κυβέρνησης.
Ο κύριος στόχος της δημοσιονομικής πολιτικής δεν είναι
μόνο η διατήρηση του ελλείμματος στο ενοποιημένο
δημοσιονομικό πρόγραμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ
εντός της περιόδου προγραμματισμού, αλλά και η
εξισορρόπηση του προϋπολογισμού μέχρι το 2015.
Η πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας
το 2012 βασίζεται στην αναμενόμενη βελτίωση του οικονομικού
κλίματος το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η
προβλεπόμενη αύξηση της τάξης του 1,4% θα οφείλεται κυρίως
στη σταδιακή ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης. Για την περίοδο
2013-2015 αναμένεται αύξηση των εξαγωγών σε σύγκριση με
το 2012, αλλά και μια ταχύτερη αύξηση της εγχώριας ζήτησης.

Οι τιμές παραγωγού στην εγχώρια αγορά
αυξήθηκαν κατά 4,6% ετησίως τον Μάρτιο

Αύξηση κατά 0,9% παρουσίασε ο γενικός δείκτης τιμών

Απρίλιος - Ιουνίος 2012

Τομεις

финанси и ефективно насочване на публичните разходи
към стимулиране на ускоряващи икономическия растеж
дейности, съобщи правителството.
Основната цел на фискалната политика е не само поддържане на дефицита по консолидираната фискална програма под прага от 3% от БВП в рамките на програмния
период, но и балансиране на бюджета до 2015 г.
Прогнозата за икономическото развитие на България
през 2012 г. се базира на предположението за подобряване
на външната среда през втората половина на настоящата
година. Предвижда се растеж от 1,4%, който ще бъде подкрепен основно от постепенното възстановяване на
вътрешното търсене. За периода 2013-2015 г. се очаква
засилване на износа в сравнение с 2012 г., но и по-ускорен
растеж на вътрешното търсене.

Индекси на цените на производител
на вътрешния пазар в промишлеността (2005=100)

Производствените цени на вътрешния
пазар нарастват с 4,6% годишно през март

100

Индексът на производствените цени на вътрешния пазар
през март 2012 г. е с 0,9% над равнището от предходния
месец, а спрямо съответния месец на предходната година е
отчетено увеличение с 4,6%, съобщи НСИ.
На месечна база увеличение на цените е регистрирано в
преработващата промишленост - с 1,4%, докато в добивната
промишленост и при производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение. В
преработващата промишленост по-значително увеличение
на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил без облекло - с
1,5%, и при производството на хранителни продукти - с
0,9%.
На годишна база общият индекс на цените на производител нараства с 0,8% спрямо предходния месец, а спрямо
март 2011 г. е регистрирано увеличение с 3,4%.

Брутният външен дълг на България в края
на февруари е 35,079 млрд. евро

Брутният външен дълг на България в края на февруари 2012
г. е 35,079 млрд. евро, или 88,1% от БВП, съобщи Българската
народна банка (БНБ). Това е с 306 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2011 г., когато дългът е представлявал 91,9%
от БВП на страната. В сравнение с края на февруари 2011 г.
брутният външен дълг намалява с 1,845 млрд. евро.
В края на февруари 2012 г. дългосрочните задължения
са 25,194 млрд. евро, а краткосрочните – 9,885 млрд. евро.

Населението на България е намаляло до
7,3 млн. души

Към 31 декември 2011 г. населението на България е 7,3
милиона души, което представлява 1,5% от населението на
Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място по
брой на населението, показват данни на НСИ за населението и демографските процеси за 2011 г. Мъжете са 48,7%, а
жените – 51,3% от населението.
През 2011 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 37 412 души, или
с 2760 души повече в сравнение с 2010 г.
Продължава процесът на остаряване на населението,
който е характерен за по-голямата част от страните в Европейския съюз. Най-висок е относителният дял на възрастното население в Германия (20,6%), Италия (20,3%) и Гърция
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παραγωγού στην εγχώρια αγορά τον Μάρτιο του 2012 σε
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 4,6% σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ανακοίνωσε το Εθνικό Στατιστικό
Ινστιτούτο της Βουλγαρίας.
Σε μηνιαία βάση αύξηση των τιμών καταγράφηκε στον
τομέα της μεταποίησης - κατά 1,4%, ενώ δεν υπάρχει αλλαγή
στον τομέα εξόρυξης, καθώς και στην παραγωγή και διανομή
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στον
τομέα της μεταποίησης η πιο σημαντική αύξηση των τιμών σε
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφεται στην
παραγωγή υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών,
εκτός από τα ενδύματα - κατά 1,5%, και στην παραγωγή
προϊόντων διατροφής - κατά 0,9%.
Σε ετήσια βάση ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού
αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
ενώ σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2011 σημείωσε αύξηση
3,4%.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Βουλγαρίας ανήλθε σε 35.079 εκατ. ευρώ στα τέλη
Φεβρουαρίου

Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2012 το ακαθάριστο εξωτερικό
χρέος της Βουλγαρίας ανήλθε σε 35.079 εκατ. ευρώ, ή σε 88,1%
του ΑΕΠ, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (BNB).
Αυτό είναι κατά 306 εκατ. ευρώ λιγότερο από ότι στο τέλος του
2011, όταν το χρέος αντιπροσώπευε το 91,9% του ΑΕΠ. Σε
σύγκριση με τα τέλη Φεβρουαρίου του 2011 το ακαθάριστο
εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά 1.845,2 εκατ. ευρώ.
Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2012 οι μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις ήταν 25.193,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες
– 9.885,5 εκατ. ευρώ.

Ο πληθυσμός της Βουλγαρίας μειώθηκε σε
7,3 εκατομμύρια άτομα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ο πληθυσμός της Βουλγαρίας ανήλθε
σε 7,3 εκατομμύρια άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 1,5% του
πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι η χώρα κατατάσσεται
στη 16η θέση στον αριθμό πληθυσμού, ανάλογα με τα στοιχεία
του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου για τον πληθυσμό και τις
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(19,3%). С приблизително еднакъв относителен дял на населението на 65 и повече години (18-19%) освен България са
Швеция и Португалия - съответно 18,5 и 18,2%. Най-нисък е
делът на възрастното население в Ирландия – 11,6%. Под
14% е делът на най-младото население в България.
Остаряването на населението води до повишаване на
неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г.
нараства на 41,2 години през 2005 г. и достига 42,7 години в
края на 2011 година.
Населението в трудоспособна възраст към края на 2011 г.
е 61,7% от цялото население, над трудоспособна възраст са
почти една четвърт, а под трудоспособна възраст – 14,3%.
В градовете живеят 73% от населението на България.
Средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2009-2011 г., е 73,8
години. Общо за ЕС (27) през 2009 г. средната продължителност на живота при мъжете е 76,7 години, а при жените –
82,6 години.

Енергетика
Правителството се отказа от проекта
„Белене” и реши да изгражда нов блок в
АЕЦ „Козлодуй”

В края на март правителството на България реши, че проектът за строеж на втора ядрена електроцентрала в страната
в Белене е икономически неизгоден и го прекрати. Вместо
това на министъра на икономиката и енергетиката беше
възложено да внесе предложение за изграждането на нова
ядрена мощност на площадката на АЕЦ-Козлодуй.
„Направеният анализ показва, че изграждането на седми
блок на АЕЦ ”Козлодуй” с произведеното вече оборудване е
по-реалистично. На площадката на ядрената централа в
Козлодуй е изградена по-голяма част от съпътстващата
инфраструктура, проектът би могъл да бъде диверсифициран и дава по-голяма възможност за намиране на стратегически инвеститори. Освен това строителството на 1000 МW
ядрена мощност е по-близо до финансовите възможности и
енергийните нужди на България”, се казва в съобщение на
правителството. Проектът „Белене” предвиждаше изграж-
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δημογραφικές τάσεις το 2011. Συγκεκριμένα, οι άνδρες
ανέρχονται σε 48,7% του πληθυσμού και οι γυναίκες - σε
51,3%.
Ως αποτέλεσμα της αρνητικής φυσικής αύξησης το 2011 ο
πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 37.412 άτομα, ή κατά 2.760 άτομα
περισσότερο από το 2010.
Συνεχίζεται η τάση γήρανσης του πληθυσμού, η οποία είναι
χαρακτηριστική για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Το
μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων καταγράφεται στη Γερμανία
(20,6%), την Ιταλία (20,3%) και την Ελλάδα (19,3%). Η Σουηδία
και η Πορτογαλία έχουν το ίδιο περίπου με τη Βουλγαρία
(18-19%) ποσοστό του γεροντικού πληθυσμού (65 ετών και
άνω) - 18,5 και 18,2%, αντίστοιχα. Το χαμηλότερο ποσοστό του
ηλικιωμένου πληθυσμού καταγράφεται στην Ιρλανδία - 11,6%.
Ο νεότερος πληθυσμός είναι κάτω από 14% του συνολικού
πληθυσμού στη Βουλγαρία.
Η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση του μέσου
όρου ηλικίας, η οποία από 40,4 χρόνια το 2001, αυξήθηκε σε
41,2 χρόνια το 2005, και έφτασε τα 42,7 χρόνια στα τέλη του
2011.
Στα τέλη του 2011 ο πληθυσμός σε εργάσιμη ηλικία είναι
61,7% του συνολικού πληθυσμού, οι άνθρωποι που έχουν
ξεπεράσει την εργάσιμη ηλικία αποτελούν σχεδόν το ένα
τέταρτο, ενώ το 14,3% δεν έχει φτάσει την ηλικία εργασίας.
Το 73% του πληθυσμού της Βουλγαρίας ζει στις αστικές
περιοχές.
Το μέσο προσδόκιμο ζωής για το γενικό πληθυσμό, για την
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дането на ядрена централа с два реактора от 1000 МW
всеки.

Правителството договори с 11,1%
по-ниска цена на природния газ от Русия

За оставащите девет месеца от договора с „Газпром” България ще плаща с 11,1% по-ниска цена за доставяния природен газ, съобщи след завръщането си от посещение в Москва през март министърът на енергетиката Делян Добрев.
Постигнатата отстъпка е успех, защото първоначалното
предложение на „Газпром” е било за 4,5%, коментира министър Добрев. Той посочи, че в преговорите не е обсъждан
новият дългосрочен договор за доставка на газ, но България ще продължи да настоява за премахване на посредниците.

Инфраструктура

Започна строителството на отсечката
Сандански - Кулата от АМ „Струма”

В началота на април министър-председателят Бойко Борисов заедно с министъра на транспорта Ивайло Московски и
министъра на регионалното развитие и благоустройството
Лиляна Павлова направиха първа копка на отсечката Сандански - Кулата от АМ „Струма”. Строителството на 15 километровата отсечка трябва да приключи за 23 месеца, а стойността на договора е почти 56 млн. лв. Проектът за АМ

Τομεις

περίοδο 2009 - 2011, ήταν 73,8 χρόνια. Για την ΕΕ των 27 το
2009 το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ήταν 76,7 χρόνια και
για τις γυναίκες - 82,6 χρόνια.

Ενέργεια
Η κυβέρνηση εγκατέλειψε το «Μπέλενε» και
αποφάσισε να κατασκευάσει νέα πυρηνική
μονάδα στο Κοζλοντούι

Στα τέλη Μαρτίου η κυβέρνηση της Βουλγαρίας πήρε την
απόφαση ότι το σχέδιο για την κατασκευή δεύτερης πυρηνικής
μονάδας στο Μπέλενε είναι οικονομικά αναποτελεσματικό και
το εγκατέλειψε. Αντ ‘αυτού, ο υπουργός Οικονομίας και
Ενέργειας θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για την κατασκευή
μιας νέας πυρηνικής μονάδας στο χώρο του πυρηνικού σταθμού
του Κοζλοντούι.
«Η ανάλυση δείχνει ότι η κατασκευή του 7ου πυρηνικού
αντιδραστήρα στο Κοζλοντούι με τον ήδη παραγγελμένο
εξοπλισμό είναι η πιο ρεαλιστική εκδοχή. Στο χώρο του
πυρηνικού σταθμού του Κοζλοντούι έχει χτιστεί ένα μεγάλο
μέρος των υποδομών υποστήριξης. Το σχέδιο θα μπορούσε να
διαφοροποιηθεί και να προσφέρει μεγαλύτερη ευκαιρία για την
εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών. Επιπλέον, η κατασκευή
πυρηνικής μονάδας ισχύος 1000 MW ταιριάζει περισσότερο με
την χρηματοοικονομική ικανότητα και τις ενεργειακές ανάγκες
της Βουλγαρίας», αναφέρεται στην κυβερνητική ανακοίνωση.
Το σχέδιο για το Μπέλενε προέβλεπε την κατασκευή ενός
πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με δύο αντιδραστήρες
ισχύος 1.000 MW έκαστος.

Κατά 11,1% χαμηλότερη τιμή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία εξασφάλισε η
κυβέρνηση

Τους υπόλοιπους εννέα μήνες της σύμβασης με την Gazprom η
Βουλγαρία θα πληρώνει κατά 11,1% χαμηλότερη τιμή για τις
προμήθειες φυσικού αερίου. Αυτό δήλωσε ο υπουργός
Οικονομίας και Ενέργειας Ντελιάν Ντόμπρεφ μετά την
επιστροφή του από επίσκεψη στη Μόσχα τον Μάρτιο.
«Η έκπτωση που έχει επιτευχθεί είναι επιτυχία, διότι η αρχική
πρόταση της Gazprom ήταν για έκπτωση ύψους 4,5%», δήλωσε
ο υπουργός Ντόμπρεφ. Σημείωσε ακόμα ότι κατά τις
διαπραγματεύσεις δεν έχει συζητηθεί το νέο μακροπρόθεσμο
συμβόλαιο προμήθειας φυσικού αερίου, αλλά ότι η Βουλγαρία
θα συνεχίσει να επιμένει για την κατάργηση των μεσαζόντων.

υποδομές
Ξεκίνησε η κατασκευή του τμήματος
Σαντάνσκι-Κούλατα του αυτοκινητοδρόμου
«Στρούμα»

Снимка: Анелия Николова

Πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου ειδική τελετή, με την
οποία εγκαινιάστηκε η έναρξη της κατασκευής του τμήματος
Σαντάνσκι-Κούλατα του αυτοκινητοδρόμου «Στρούμα». Στην
τελετή παρέστησαν ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, κ. Μπόικο
Μπορίσοφ, ο υπουργός Μεταφορών, κ. Ιβάιλο Μοσκόβσκι και η
υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, κα
Λιλιάνα Παβλόβα. Η κατασκευή του τμήματος 15 χιλιομέτρων
θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 23 μήνες, ενώ η αξία της σύμβασης
είναι περίπου 56 εκατομμύρια λέβα.
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Снимка: Асен Тонев

„Струма“ ще се осъществи със средства по Оперативна
програма „Транспорт“ при съотношение за финансиране
80% европейски средства и 20% национално финансиране.
„Струма” е част от европейския транспортен коридор №4 и
от трансевропейската автомагистрала „Север – Юг”.

Симеон Дянков посети
прохода Нимфея - Маказа

Заместник министър-председателят Симеон Дянков
направи в началото на април работно посещение на прохода Нимфея - Маказа, където се запозна с хода на строителните работи от гръцка страна и с възможностите за
откриване на пътната връзка в най-близко бъдеще, съобщи
българското министерство на външните работи.
Министър Дянков се срещна с областния управител на
Източна Македония и Тракия г-н Аристидис Янакидис и с
главния секретар на областта г-н Константинос Кацимигас в
Комотини. От българска страна в срещата участваха Иванка
Таушанова, областен управител на Кърджали, Цвета Караянчева депутат, Васил Вълчев – генерален консул в Солун, и г-н
Харизан Харизанов, пълномощен министър в Генералното
консулство.
Двете страни декларираха политическа воля за откриване на гранично-пропускателния пункт възможно найскоро и преди летния сезон. Потвърдена бе готовността по
принцип откриването да бъде съчетано със съвместно заседание на двете правителства.
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Το έργο του αυτοκινητοδρόμου «Στρούμα» θα
πραγματοποιηθεί με κονδύλια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταφορές», με 80% ευρωπαϊκά κονδύλια και
20% κρατική χρηματοδότηση. Ο αυτοκινητόδρομος «Στρούμα»
αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού διαδρόμου IV και του
Διευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου Βορρά-Νότου.

Ο Συμεών Ντιάνκοφ έκανε επίσκεψη στη
δίοδο Νυμφαία-Μακάζα

Στις αρχές Απριλίου ο Βούλγαρος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Συμεών Ντιάνκοφ έκανε επίσκεψη εργασίας στη δίοδο
Νυμφαία-Μακάζα όπου επέβλεψε την πρόοδο των εργασιών
από την ελληνική πλευρά, και ενημερώθηκε για τις ευκαιρίες
για το άνοιγμα της οδικής σύνδεσης στο εγγύς μέλλον,
ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας.
Στην Κομοτηνή ο υπουργός Ντιάνκοφ συναντήθηκε με τον
περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Αριστείδη
Γιαννακίδη και με τον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας
Κωνσταντίνο Κατσιμίγα. Η βουλγαρική πλευρά εκπροσωπήθηκε
από την νομάρχη του Κίρτζαλι, κα Ιβάνκα Ταυσάνοβα, την
βουλευτή Τσβέτα Καραγιάντσεβα, τον γενικό πρόξενο στη
Θεσσαλονίκη, κ. Βασίλ Βάλτσεφ και τον πληρεξούσιο υπουργό
στο Γενικό Προξενείο, κ. Χαριζάν Χαριζάνοφ.
Και οι δύο πλευρές έδειξαν πολιτική βούληση το σημείο
διέλευσης των συνόρων να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν.
Επίσης επιβεβαίωσαν την προθυμία το άνοιγμα να συνδυαστεί
με μια κοινή συνεδρίαση των δύο κυβερνήσεων.
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Транспорт
Нова отсечка на софийското метро

Μεταφορές
Εγκαινιάστηκε νέο τμήμα
του μετρό της Σόφιας
Στα εγκαίνια νέου τμήματος του μετρό της Σόφιας
παραβρέθηκαν στα τέλη Απριλίου ο πρωθυπουργός Μπόικο
Μπορίσοφ, μαζί με τον υπουργό Μεταφορών Ιβάιλο
Μοσκόβσκι, τον υπουργό Διαχείρισης Κοινοτικών Κονδυλίων
Τομισλάβ Ντόντσεφ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χέρμαν βαν Ρομπόι και την δήμαρχο της Σόφιας, κα Γιορντάνκα
Φαντάκοβα. Το μήκος της διαδρομής είναι 2,4 χιλιόμετρα και
συνδέει την περιοχή Μλάδοστ με τη λεωφόρο «Τσαριγκράντσκο
σοσέ».
Η αξία του έργου είναι 121.807.485 ευρώ, μαζί με την αγορά
18 νέων συρμών. Κατασκευάστηκαν δύο νέοι σταθμοί και
χώρος στάθμευσης για 1300 αυτοκίνητα στη λεωφόρο
«Τσαριγκράντσκο σοσέ», ανακοίνωσε το Υπουργείο
Μεταφορών.
Το έργο επέκτασης του μετρό της Σόφιας χρηματοδοτείται
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταφορές», με
επιχορηγήσεις από το Ταμείο Συνοχής και συγχρηματοδότηση
από το δήμο της Σόφιας. Η κατασκευή του τμήματος από το
«Τσαριγκράντσκο σοσέ» μέχρι το αεροδρόμιο της Σόφιας θα
χρηματοδοτείται επίσης με ευρωπαϊκά χρήματα.
Η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ήδη αρχίσει και
αναμένεται το μετρό να έχει φθάσει και ως το αεροδρόμιο μέχρι
το 2014.

Снимка: Цветелина Белутова

Министър-председателят на Република България Бойко
Борисов заедно с министъра на транспорта Ивайло Московски, министъра по управление на средствата от ЕС
Томислав Дончев, председателя на Европейския съюз Херман ван Ромпой и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова откриха в края на април нова отсечка от столичното
метро. Трасето е дълго 2,4 км и свързва квартал „Младост” с
„Цариградско шосе”.
Стойността на проекта е 121,8 млн. евро, като в тази сума
е включено и закупуването на 18 нови метровлака. Изградени са две нови метростанции и буферен паркинг при
„Цариградско шосе”, който може да събере 1300 автомобила, съобщи транспортното министерство.
През месец май беше предвидено да пристигнат първите два влака, които са част от общо 18-те поръчани по
проекта. Доставките ще бъдат регулярни в следващите
месеци, като до месец октомври всички ще бъдат на разположение на „Метрополитен” ЕАД.
Проектът за разширение на столичното метро се финансира чрез Оперативна програма „Транспорт” с безвъзмездна
финансова помощ от Кохезионния фонд и съфинансиране от
софийската община. Изграждането на отсечката от „Цариградско шосе” до летище София също ще бъде финансирано с
европейски пари. Тръжната процедура е започнала и се очаква
до 2014 г. столичното метро да стигне и до аерогарата.

Τομεις
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Τουρισμός
Αύξηση 6-8% του
τουρισμού
φέτος αναμένει η
Βουλγαρία

Туризъм
България очаква 6-8% ръст в туризма
през тази година

През тази година очакваме туристите, почивали в България,
да се увеличат с 6-8%, каза министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев по време на международното туристическо изложение „Културен туризъм –
Велико Търново 2012 г.“ през април.
В момента туризмът осигурява 15% от БВП, стана ясно
още от думите на министър Добрев. Той акцентира и върху
усилията на министерството за развитие на алтернативните
форми на туризъм, които ще осигурят устойчиво развитие на
отрасъла и преодоляване на сезонния му характер. Туризмът
е една от сферите от нашия икономически живот, която се
развива дори в условията на криза, каза още министърът.
Добрев прогнозира ръст на руските туристи с 20%. Една
от предпоставките за това е осигурената възможност притежателите на шенгенски визи да влизат в България без
национални визи.

Търговия
Пазарът на потребителска електроника
в България ще достигне 1,7 млрд. долара
през 2016 г. според Business Monitor
International

Пазарът за потребителска електроника в България ще се
съживи през следващите години и през 2016 г. ще достигне
1,7 млрд. долара, се посочва в доклад на изследователската
компания Business Monitor International (BMI).
Очаква се тази година българският пазар на потребителска електроника да достигне 1,3 млрд. долара през 2012
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«Φέτος αναμένουμε αύξηση
6-8% των τουριστών στη
Βουλγαρία»,
δήλωσε
τον
Απρίλιο ο υπουργός Οικονομίας
και
Ενέργειας
Ντελιάν
Ντόμπρεφ στα πλαίσια της
διεθνούς έκθεσης τουρισμού
«Πολιτιστικός τουρισμός Βελίκο Τάρνοβο 2012».
«Σήμερα ο τουρισμός
προσφέρει 15% του ΑΕΠ»,
υπογράμμισε ο υπουργός
Ντόμπρεφ και έδωσε έμφαση
στις
προσπάθειες
του
υπουργείου για την ανάπτυξη
των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού
που
θα
Снимка: Георги Кожухаров
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη
ανάπτυξη του κλάδου και θα
αλλάξουν τον εποχικό χαρακτήρα του. «Ο τουρισμός είναι ένας
από τους τομείς της οικονομίας της Βουλγαρίας, ο οποίος
εξελίσσεται ακόμα και σε περιόδους κρίσης», είπε ο υπουργός.
Ο κ. Ντόμπρεφ προβλέπει αύξηση των Ρώσων τουριστών
κατά 20%. Μία προϋπόθεση για αυτό είναι η δυνατότητα που
προσφέρεται στους κατόχους θεωρήσεων Σένγκεν να
εισέρχονται στη Βουλγαρία χωρίς εθνική θεώρηση εισόδου.

Εμπόριο
Η αγορά ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης στη Βουλγαρία θα φτάσει τα 1,7
δισ. ευρώ το 2016, σύμφωνα με το Business
Monitor International

Τα επόμενα χρόνια η αγορά ηλεκτρονικών ειδών ευρείας
κατανάλωσης στη Βουλγαρία θα αναβιώσει και το 2016 θα
φτάσει τα 1,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έκθεση της εταιρίας
ερευνών Business Monitor International (BMI).
Φέτος η βουλγαρική αγορά ηλεκτρονικών ειδών ευρείας
κατανάλωσης αναμένεται να φθάσει τα 1,3 δισ. ευρώ σε
σύγκριση με τα 1,2 δισ. ευρώ το 2010 και το 2011.
Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη για τις αλυσίδες
καταστημάτων, επειδή η τάση στις βουλγαρικές οικογένειες
είναι για εξοικονόμηση χρημάτων από την αγορά νέων
ηλεκτρονικών λόγω της υψηλής ανεργίας και την αύξηση των
τιμών των βασικών προϊόντων, σχολιάζουν από την BMI.

5 εκατ. λέβα επιδότηση θα
λάβουν οι παραγωγοί πατάτας

Στις αρχές Ιουνίου οι παραγωγοί πατάτας ήταν
προγραμματισμένο να λάβουν 5 εκατ. λέβα ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (de minimis) για σπόρους και λιπάσματα. Η
απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Снимка: Надежда Чипева

г. За сравнение, според BMI през 2010 г. този сегмент се оценява на 1,2 млрд. долара, като същата стойност се запазва и
през 2011 г.
Изминалата година е била тежка за веригите магазини
за техника, като българските семейства увеличават спестовността си и намаляват покупките на нова електроника
заради високата безработица и инфлацията на цените на
основни стоки, коментират BMI.

του Κρατικού Ταμείου Γεωργίας.
Το Ταμείο θα διενεργεί επιθεωρήσεις και θα συνάπτει συμβάσεις
από τις 23 Μαΐου έως 5 Ιουνίου. Η εκταμίευση των κονδυλίων
για τους σπόρους και τα λιπάσματα θα ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου.
Οι παραγωγοί πατάτας θα λάβουν έως και 180 λέβα ανά
στρέμμα. Υποστήριξη δικαιούνται οι αγρότες που έχουν πάνω
από ένα στρέμμα καλλιέργειας πατάτας.

Селско
стопанство
5 млн. лева субсидия
ще получат картофо
производителите

В началото на юни производителите на картофи беше предвидено да получат 5 млн. лв. минимална помощ (de minimis) за
семена и торове. Решението е
взето на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд
„Земеделие”. Фондът ще прави
проверки и ще сключва договори
от 23 май до 5 юни. Изплащането
на средствата за семена и торове
на картоф опроизводителите ще
започне на 8 юни. Те ще получат
до 180 лева за декар, като подпомогнати ще бъдат земеделски
производители, които отглеждат
над 1 декар насаждения с картофи.
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Нашият фокус
са успехите
на нашите
клиенти

„Б

ейкър Тили Клиту” (оперираща като „Бейкър Тили”) е водеща компания от одитори,
счетоводители и бизнес консултанти.
Фирмата има офиси в Никозия, Лимасол
и Ларнака в Кипър, както и в Букурещ,
София и Кишинев. Четиринадесет партньора и повече от
200 служители предоставят услуги от най-високо качество
на повече от 4500 клиента, опериращи на местните и международните пазари. Компаниите на „Бейкър Тили” в Кипър,
Румъния, България и Молдова са независими членове на
„Бейкър Тили интернешънъл”, осмата по големина мрежа в
света за професионални услуги с повече от 3,2 млрд. долара
общ годишен приход.
Разговаряме с управленския екип на „Бейкър Тили” в
България – Красимира Радева, директор одит услуги, Костадин Стоилов, директор консултантски услуги, и Анна Маламова, директор правни услуги – по въпроси, свързани с
бизнес средата, в която компанията и клиентите им оперират.
1. Откога сте на българския пазар?
„Бейкър Тили” работи активно в България от 2004 г., като
първоначално фокусът на нашата дейност е основно върху
счетоводни и одит услуги. След като бизнесът в тези ключови области се разви успешно, продължихме със стартиране и развитие на допълнителни услуги – юридически
консултации, бизнес консултиране, данъчни услуги. По този
начин обогатяваме нашето портфолио от услуги и имаме
възможност да предложим допълнителна добавена стойност на нашите съществуващи и нови клиенти. От 2010 г.
сме акредитирани и за извършване на одит на проекти,
финансирани от Световната банка.
2. Какви компании са ваши клиенти?
Сегашното ни портфолио от клиенти е изключително разнообразно. Наши клиенти са големи български компании,
както и средни по големина международни компании от
секторите производство, търговия и дистрибуция, земеделие, телекомуникации и ИТ, медии и реклама, финансови
услуги, енергетика, здравеопазване, неправителствени
организации, както и държавната администрация. Голяма
част от тях са гръцки компании или представителства на
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Baker Tilly

Στοχεύουμε στην επιτυχία
των πελατών μας

Ο

ελεγκτικός οίκος Baker Tilly Klitou (ο οποίος
δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία Baker
Tilly) είναι ένας από τους μεγαλύτερους
λογιστικούς-ελεγκτικούς οίκους και οργανισμούς
επιχειρηματικών συμβούλων. Διεξάγει τις
εργασίες του μέσα από ένα δίκτυο γραφείων που διατηρεί στη
Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα στην Κύπρο, στο Βουκουρέστι
της Ρουμανίας, στη Σόφια της Βουλγαρίας και στο Κισινάου
της Μολδαβίας. 14 συνέταιροι και πάνω από 200 άνθρωποι
προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε περισσότερες από
4.500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στην εγχώρια
όσο και στη διεθνή αγορά. Οι Baker Tilly Κύπρου, Ρουμανίας,
Βουλγαρίας και Μολδαβίας είναι ανεξάρτητα μέλη των Baker
Tilly International, του 8ου μεγαλύτερου δικτύου λογιστικών
υπηρεσιών και επιχειρηματικών συμβούλων παγκοσμίως με τα
μεικτά έσοδα των μελών του να ξεπερνούν τα $3,2 δις.
Μιλήσαμε με τη διοικητική ομάδα της Baker Tilly στη Βουλγαρία για θέματα που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον,
στο οποίο η εταιρία και οι πελάτες της δραστηριοποιούνται - η
κα Κρασιμίρα Ράντεβα, Διευθύντρια Ελεγκτικές Υπηρεσίες, ο κ.
Κοσταντίν Στοϊλοφ, Διευθυντής Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και
η κα Άννα Μαλάμοβα, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών.
1. Πόσο καιρό η εταιρία δραστηριοποιείται στη βουλγαρική
αγορά;
Η Baker Tilly δραστηριοποιείται ενεργά στη Βουλγαρία από το
2004. Αρχικά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας ήταν οι
λογιστικές και οι ελεγκτικές υπηρεσίες. Μετά από το επιτυχές
ξεκίνημα συνεχίσαμε με την προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών
- νομικές συμβουλές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, φορολογικές
υπηρεσίες. Έτσι εμπλουτίσαμε το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών
μας και σήμερα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πρόσθετη
αξία σε υφιστάμενους και νέους πελάτες μας. Από το 2010
έχουμε πιστοποιηθεί να διενεργούμε λογιστικούς ελέγχους σε
έργα που χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα.
2. Ποιες εταιρίες είναι πελάτες σας;
Το σημερινό χαρτοφυλάκιο των πελατών μας είναι εξαιρετικά
πολυποίκιλο. Πελάτες μας είναι μεγάλες βουλγαρικές εταιρίες
και μεσαίες διεθνείς εταιρίες απο το κλάδο της βιομηχανίας, του
εμπορίου και της διανομής, της γεωργίας, των τηλεπικοινωνιών
και της πληροφορικής, των ΜΜΕ και της διαφήμισης, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της υγείας, των
ΜΚΟ και των δημόσιων διοικήσεων. Οι περισσότεροι από
αυτούς είναι ελληνικές εταιρίες ή γραφεία αντιπροσωπείας των
διεθνών εταιριών που εισέρχονται στην αγορά μας μέσω τα
ελληνικά γραφεία τους. Από την άλλη πλευρά, γίνονται πελάτες
μας όλο και περισσότερες εταιρίες από τη Βουλγαρία και άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής.
3. Ποιες είναι οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
πελάτες σας;
Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2010, η οποία έπληξε
την οικονομία της Βουλγαρίας, ανάγκασε τους πελάτες μας να
δουν από μια διαφορετική σκοπιά τις επιχειρήσεις τους, την

международни компании, които навлизат на нашия пазар
през техните гръцки офиси. От друга страна, все повече
компании от България и от други страни от Европейския
съюз, както и от Близкия изток стават наши клиенти.
3. Какви са предизвикателствата пред вашите клиенти?
Глобалната финансова криза 2008-2010 г., която се отрази и
върху българската икономика, накара нашите клиенти да
погледнат по нов начин на своя бизнес, организация, клиенти и конкуренти. Предизвикателствата, в които помагаме
на нашите клиенти, са разнообразни, но могат да се сведат
до постигане на съответствие с нормативната уредба,
подобрена ефективност на бизнес модела им и поддържане
на здравословен бизнес растеж. Голяма част от нашите клиенти смятат, че сега е моментът да се подготвят организационно и технологично за предизвикателствата, които им
предстоят, и да развият бизнеса си на ново, по-високо
ниво.
4. Какво очакват и какво получават от вас вашите клиенти?
Все повече компании разбират, че ползите от една професионална услуга, предоставена от качествен партньор,
далеч надвишават разходите по тази услуга, като същевременно пестят време и усилия на компанията. Нашите клиенти очакват първокачествено обслужване, професионализъм, опит и контакти, съответстващи на компания за
професионални услуги, която е сред първите десет на глобалния пазар. От друга страна, клиентът очаква оптимална
за него цена, даваща му най-доброто съотношение разходи/
ползи. И нашите клиенти наистина получават това, но получават и нещо повече.
5. С какво се различавате от другите подобни на вас компании?
Клиентите ни са впечатлени от това, че ние разбираме
добре спецификата и детайлите на техния бизнес, че им
предлагаме услуги, които наистина им носят стойност, че
сме достатъчно бързи и гъвкави, за да отговорим на специфични техни изисквания, и че могат да разчитат на нас като
дългосрочни и доверени партньори. Ръководителите и експертите в нашия офис имат значителен опит и експертиза от
работата си в големи международни компании. Това, което
ни обединява, е по-голямата степен на свобода и отговорности, която имаме в “Бейкър Тили”, новите хоризонти и
предизвикателствата на една бързо растяща и гъвкава
организация, стремежът да надвишим очакванията на
нашите клиенти. За разлика от други компании ние не се
стремим да постигнем максимално висока цена за всеки
наш ангажимент, а по-скоро да постигнем максимално
висока стойност за клиента от нашата услуга.
6. Какви са вашите амбиции?
Ние се стремим да продължим устойчивия растеж на
нашия бизнес, като поддържаме високи стандарти за професионални услуги на нашия пазар. Това се отнася както за
постигането на очакваните от клиента резултати в оптимални срокове, така и за създаването и поддържането на
такива взаимоотношения, които изграждат доверие, спокойствие и увереност у нашите клиенти. Нашата професионална и лична мотивация е само една – успехите на
нашите клиенти.

οργάνωση, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές τους. Βοηθάμε
τους πελάτες μας να αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις
σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: συμμόρφωση με τους κανονισμούς (compliance), βελτίωση της αποδοτικότητας του επιχειρηματικού τους μοντέλου και διατήρηση μιας υγιούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Πολλοί από τους πελάτες μας πιστεύουν
ότι τώρα είναι η ώρα να προετοιμαστούν οργανωτικά και τεχνολογικά για τις μελλοντικές προκλήσεις και να αναπτύξουν την
επιχείρησή τους σε ένα νέο υψηλότερο επίπεδο.
4. Τι περιμένουν και τι λαμβάνουν οι πελάτες σας;
Όλο και περισσότερες εταιρίες συνειδητοποιούν ότι τα οφέλη
μιας επαγγελματικής υπηρεσίας, που παρέχεται από ποιοτική
εταιρεία υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος αυτής της υπηρεσίας, με παράλληλη εξοικονόμηση χρόνου και προσπαθειών. Οι
πελάτες μας αναμένουν υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση,
τεχνογνωσία, εμπειρία και επαφές, που αναλογούν σε μια εταιρία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, η οποία είναι στο top
10 της παγκόσμιας αγοράς. Από την άλλη πλευρά, ο πελάτης
περιμένει βέλτιστη τιμή, που του δίνει την καλύτερη αναλογία
κόστους-οφέλους. Και οι πελάτες μας πραγματικά λαμβάνουν
όλα αυτά, αλλά και κάτι περισσότερο.
5. Σε τι διαφέρετε από τις άλλες παρόμοιες εταιρίες;
Οι πελάτες μας έχουν εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι καταλαβαίνουμε καλά τις ιδιαιτερότητες και τις λεπτομέρειες των
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, ότι τους προσφέρουμε
υπηρεσίες που αποφέρουν πραγματικό όφελος, ότι είμαστε
αρκετά γρήγοροι και ευέλικτοι ώστε να ανταποκριθούμε στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις τους και ότι μπορούν να βασίζονται σε
εμάς ως μακροπρόθεσμο και αξιόπιστο εταίρο.
Οι διευθυντές και οι εμπειρογνώμονες του οργανισμού μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία από την εργασία
τους σε μεγάλες διεθνείς εταιρίες. Αυτό που μας ενώνει είναι η
μεγαλύτερη ελευθερία, άλλα και ευθύνη, που έχουμε στην Baker
Tilly, οι νέοι ορίζοντες και οι προκλήσεις ενός ταχέως αναπτυσσόμενου και ευέλικτου οργανισμού, η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των πελατών μας. Σε αντίθεση με άλλους
οργανισμούς εμείς δεν προσπαθούμε να επιτύχουμε τη μέγιστη
τιμή, αλλά το μέγιστο δυνατό όφελος για τον πελάτη μας.
6. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας;
Προσπαθούμε να συνεχίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής μας, διατηρώντας τα υψηλά πρότυπα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην αγορά μας. Αυτό ισχύει τόσο για την
επίτευξη των αναμενόμενων από τον πελάτη αποτελεσμάτων
στο βέλτιστο χρόνο, όσο και για τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης και σταθερότητας με τους πελάτες μας. Το επαγγελματικό και το προσωπικό κίνητρο μας είναι
μόνο ένα - η επιτυχία των πελατών μας.

39

ЧЛЕНОВЕ

април - юни 2012

Българският павилион от
Венецианското биенале
гостува в София

Το βουλγαρικό
περίπτερο της Μπιενάλε
της Βενετίας στη Σόφια

ългарският павилион от Венецианското биенале на съвременното изкуство (2011 г.) се пренeсе от старинния дворец „Палацо Криминати”
в арт салона на „Оборище” 10 в София между 11
април и 27 май. Така българските ценители имаха
шанса да се докоснат до изложбата, която в продължение
на пет месеца вълнуваше и очароваше жителите и гостите
на Венеция. С подкрепата на генералния спонсор Alpha
Bank България, галерията за модерно изкуство първа у нас
показва творбите на българските участници в 54-о издание
на международното биенале.
Художниците Греди Асса и Хубен Черкелов заедно със
скулптора Павел Койчев са творци от различни поколения,
но с уникален артистичен подход към изразните средства.
Те отдавна са спечелили вниманието и уважението както на
българската, така и на международната публика.
Alpha Bank България е и основен спонсор и партньор
на Музейната галерия за модерно изкуство за втора
поредна година, което дава шанс на българската публика
да се срещне със знаменити творци и техните творби. През
изминалите години Alpha Bank България подкрепя и
участва в организацията на големи изложби и събития като
“Парите разказват” и „Преоткрий София – 130 години столица“, които по интерактивен начин преразказват мотиви
от българската история.

Το βουλγαρικό περίπτερο της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης
στην Βενετία (2011) μεταφέρθηκε από το παλιό παλάτι Palazzo
Carminati στο σαλόνι τέχνης στην οδό Oborishte 10 στη Σόφια
από τις 11 Απριλίου μέχρι τις 27 Μαΐου. Έτσι, οι Βούλγαροι
λάτρεις της τέχνης είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την
έκθεση, η οποία για πέντε μήνες γοήτευε τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της Βενετίας. Με την υποστήριξη του βασικού
χορηγού, Alpha Bank Bulgaria, η Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης
παρουσίασε πρώτη τα έργα των Βουλγάρων που συμμετείχαν
στην 54η έκδοση της Διεθνούς Μπιενάλε Τέχνης.
Οι καλλιτέχνες Γκρέντι Ασσά και Χούμπεν Τσερκέλοφ, μαζί
με τον γλύπτη Πάβελ Κόιτσεφ είναι δημιουργοί διαφορετικών
γενεών, αλλά με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική προσέγγιση όσον
αφορά την καλλιτεχνική έκφραση. Έχουν προσελκύσει από
παλιά την προσοχή και το σεβασμό τόσο του βουλγαρικού, όσο
και του διεθνούς κοινού.
Η Alpha Bank Bulgaria είναι ο κύριος χορηγός και συνεργάτης της Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας στο βουλγαρικό κοινό τη δυνατότητα να
συναντήσει γνωστούς καλλιτέχνες και τα έργα τους. Κατά τα
τελευταία χρόνια η Alpha Bank Bulgaria υποστηρίζει και συμμετέχει στην οργάνωση άλλων μεγάλων εκθέσεων και εκδηλώσεων, όπως «Τα χρήματα διηγούνται» και «Ανακαλύψτε ξανά τη
Σόφια - 130 χρόνια πρωτεύουσα», οι οποίες αφηγούνται με διαδραστικό τρόπο μέρη της βουλγαρικής ιστορίας.
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„Глобул” и „Германос”

Η Globul και η Germanos

За четвърта поредна година „Глобул” и „Германос” се включиха в националната инициатива „Мениджър за един ден” на
Junior Achievement - България, която се проведе под патронажа на министъра на финансите Симеон Дянков.
Като част от инициативата „Глобул” и „Германос” посрещнаха трима студенти, които прекараха един работен ден в
компанията. Студентите имаха възможност да се запознаят с
историята на компанията и да се срещнат с мениджъри и специалисти от различни нейни дирекции. По време на срещите
те получиха ценни съвети за бъдещото си кариерно развитие
и добиха представа за работата в реална бизнес среда.
„Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Junior Achievement - България, която има за цел да
подкрепи професионалната реализация на младите хора.
Ежегодно инициативата се провежда в над 100 държави по
света.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι εταιρίες Globul και Germanos συμμετείχαν στην εθνική πρωτοβουλία «Διευθυντής για μια μέρα»
της Junior Achievement-Bulgaria, που πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα του υπουργού Οικονομικών Συμεών Ντιάνκοφ.
Στο πλαίσιο της φετινής πρωτοβουλίας, τρεις φοιτητές πέρασαν μια εργάσιμη μέρα στη Globul και Germanos. Οι μαθητές
είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την ιστορία της εταιρίας
και να συναντηθούν με στελέχη και διευθυντές διαφορετικών
τμημάτων. Έλαβαν χρήσιμες συμβουλές για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους και εξοικειώθηκαν με το πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα «Διευθυντής για μια μέρα» είναι από τις πιο
δημοφιλείς πρωτοβουλίες της Junior Achievement- Bulgaria, η
οποία έχει ως στόχο την υποστήριξη της σταδιοδρομίας των
νέων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε πάνω
από 100 χώρες παγκοσμίως.

подкрепиха инициативата
„Мениджър за един ден”

Бизнес пакети от Alpha Bank България за
малък и среден бизнес
Бизнес пакетите на Alpha Bank България са създадени за
специфичните нужди на малкия и среден бизнес, като правят ежедневните финансови операции по-лесни и изгодни.
Комбинацията от различни банкови продукти и услуги,
които те съчетават, гарантират гъвкавост и удобство във
всяка ситуация, в зависимост от предпочитанията и спецификата на всеки един бизнес. Alpha Bank България предлага
основен, стандартен и премиум бизнес пакети.
Сред преимуществата, които се включват в бизнес пакетите са безплатни вноски на каса и освобождаване от такси
за комунални плащания, вътрешнобанкови и междубанкови преводи. С пакетните продукти банката също предоставя отстъпки за входящи и
изходящи валутни операции,
както и преференциални лихвени условия.
За повече информация
относно спецификите на всеки
един бизнес пакет можете да
посетите най-близкия клон на
Alpha Bank България или на
www.alphabank.bg

υποστήριξαν την πρωτοβουλία
«Διευθυντής για μια μέρα»

Επαγγελματικά πακέτα από την Alpha Bank
Bulgaria για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τα επαγγελματικά πακέτα της Alpha Bank Bulgaria έχουν
σχεδιαστεί για τις ειδικές ανάγκες των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων, καθιστώντας τις καθημερινές οικονομικές συναλλαγές ευκολότερες και φθηνότερες. Ο συνδυασμός διαφόρων
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στα διάφορα πακέτα
προσφέρει ευελιξία και διευκόλυνση, πάντα ανάλογα με τις
προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Η Alpha
Bank Bulgaria προσφέρει τα επαγγελματικά πακέτα Basic,
Standard και Premium.
Μεταξύ των πλεονεκτημάτων, που συμπεριλαμβάνονται
στα επαγγελματικά πακέτα, είναι η χωρίς προμήθεια καταβολή
χρημάτων σε μετρητά, για τις πληρωμές λογαριασμών κοινής
ωφελείας, καθώς και για τα ενδοτραπεζικά και τα εξωτραπεζικά
εμβάσματα. Με τα συνδυασμένα προϊόντα
η τράπεζα παρέχει επίσης εκπτώσεις για τις
εισερχόμενες και τις εξερχόμενες πράξεις
συναλλάγματος, καθώς και προνομιακά
επιτόκια. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγελματικού πακέτου, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα της Alpha
Bank Bulgaria ή στη σελίδα www.alphabank.
bg.
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ОББ с нов
мениджмънт
Съветът на директорите на „Обединена българска банка”
избра Стилиян Вътев за свой председател на редовно заседание на 23 май.
На същото заседание г-н Димитриос Анагностопулос
беше избран за главен изпълнителен директор на ОББ. Г-н
Анагностопулос има голям опит в банковата сфера, като
последната му позиция е била главен риск мениджър и член
на съвета на директорите на групата на „Финансбанк”, както
и регионален мениджър по кредитирането на Националната банка на Гърция за Турция, Египет и Южна Африка.

Coca-Cola и фондация
“Димитър Бербатов”
обединиха сили,
за да популяризират
спорта сред децата
Заместник-министърът на спорта
Иван
Ценов,
заместник-кметът
на София д-р Тодор
Чобанов, оперативният мениджър
на „Кока-Кола” за
България Евгени
Цонев,
генералният директор на
„Кока-Кола
ХБК
България” Никос
Калайтзидакис и
изпълнителният
директор на фондация „Димитър
Бербатов” Димитрина
Ходжева
дадоха официален
старт на ученическия футболен турнир „Купата на Coca-Cola: Играй с нас”. Coca-Cola организира
футболното състезание съвместно с фондация „Димитър
Бербатов” и в партньорство с Министерството на физическото възпитание и спорта като част от нaционалната кампания "Аз обичам спорта", Министерството на образованието, младежта и науката и Столична община.
Спортната инициатива е насочена към ученици на възраст между 12 и 14 години. През 2012 г. програмата ще бъде
реализирана на територията на град София, а намерението
на организаторите е в следващите години тя да се развие в
национален мащаб.. Голямата награда за шампионите е
петдневна екскурзия в Манчестър с посещение на легендарния стадион „Олд Трафорд“. Официален посланик на
„Купата на Coca-Cola” e българският футболен идол Димитър Бербатов.
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Η UBB με νέα
διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της United Bulgarian Bank εξέλεξε
τον κ. Στιλιάν Βάτεφ ως πρόεδρο σε τακτική συνεδρίαση της
23ης Μαΐου.
Κατά την ίδια συνεδρίαση, ως διευθύνων σύμβουλος της
UBB εξελέγη ο κ. Δημήτριος Αναγνωστόπουλος. Ο κ. Αναγνωστόπουλος έχει μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα – η
τελευταία θέση που κατείχε ήταν αυτή του γενικού διευθυντή
διαχείρισης κινδύνου, ενώ διατέλεσε και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ομίλου Finansbank καθώς και περιφερειακός
διευθυντής δανεισμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για
την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Νότιο Αφρική.

Η Coca-Cola και το Ίδρυμα
«Ντιμίταρ Μπερμπάτοφ»
ένωσαν τις δυνάμεις τους για
την προώθηση του αθλητισμού
στα παιδιά
Ο υφυπουργός Αθλητισμού κς Ιβάν Τσένοφ, ο αντιδήμαρχος
της
Σόφιας,
δρ
Τόντορ Τσομπάνοφ,
ο διευθυντής της
Coca Cola για τη
Βουλγαρία, κς Ευγένι
Τσόνεφ, ο γενικός
διευθυντής της CocaCola HBC Bulgaria κς
Νίκος Καλαϊτζιδάκης
και η διευθύνουσα
σύμβουλος του Ιδρύματος
«Ντιμίταρ
Μπερμπάτοφ»
κα
Ντιμιτρίνα Χόντζεβα
εγκαινίασαν επίσημα
το μαθητικό τουρνουά ποδοσφαίρου
«Κύπελλο Coca-Cola:
Παίξτε μαζί μας». Η Coca-Cola διοργανώνει το πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου από κοινού με το Ίδρυμα «Ντιμίταρ Μπερμπάτοφ», και σε συνεργασία με το Υπουργείο Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, ως μέρος της εθνικής εκστρατείας
«Αγαπώ τον Αθλητισμό», με το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών και το Δήμο της Σόφιας.
Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας μεταξύ 12
και 14 ετών. Το 2012, το πρόγραμμα του τουρνουά θα υλοποιηθεί στην πόλη της Σόφιας, ενώ οι διοργανωτές του προγραμματίζουν στα επόμενα χρόνια να το αναπτύξουν και σε εθνικό επίπεδο. Οι νικητές του μεγάλου βραβείου θα κάνουν ένα
πενθήμερο ταξίδι στο Μάντσεστερ, όπου θα επισκεφτούν το
θρυλικό γήπεδο «Ολντ Τράφορντ». Ο επίσημος πρέσβης του
Κυπέλλου Coca-Cola είναι το είδωλο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου Ντιμίταρ Μπερμπάτοφ.
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Общата инвестиция на Sofia Ring Mall
надхвърля 120 млн. евро

Η συνολική επένδυση στο Sofia Ring Mall
υπερβαίνει τα 120 εκατ. ευρώ

Строителството
на
Sofia Ring Mall ще бъде
завършено през юли
2013 г. и търговският
център ще отвори
врати за посетители
през есента на същата
година, стана ясно на
официалното представяне на проекта. Разположен до магазина
на IKEA, Sofia Ring Mall
ще предлага мащабна
концепция за шопинг и
забавление в над 200
магазина,
модерен
мултиплекс с 10 зали,
зона
за
хранене,
открити
тераси
с
изглед към Витоша и детски площадки. Търговският център ще разполага със 172 000 кв.м обща площ и 69 000 кв.м
отдаваема площ, разпределена на три етажа. Едно от
основните предимства на Sofia Ring Mall е, че ще предлага
уникално съчетание от биг бокс формати заедно с класически шопинг мол микс, което ще го превърне в място,
което удовлетворява широк диапазон от потребности на
посетителите.
Проектът Sofia Ring Mall е съобразен с всички съвременни изисквания за енергийна ефективност, като зелените
площи заемат 30% от цялото пространство на търговския
център. Общата инвестиция на проекта, включително закупената земя и съпътстващата инфраструктура, зелените
площи и свързващите пътища, надхвърля 120 млн. евро.

Η κατασκευή του εμπορικού κέντρου Sofia Ring
Mall αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του
2013 και το κέντρο θα
ανοίξει τις πόρτες του
στους επισκέπτες το φθινόπωρο του ίδιου έτους,
έγινε σαφές στην επίσημη
παρουσίαση του έργου.
Το Sofia Ring Mall, που
βρίσκεται δίπλα στο κατάστημα ΙΚΕΑ στη Σόφια, θα
προσφέρει στους πελάτες
μια πιο ευρεία έννοια του
shopping και της διασκέδασης με τα περισσότερα
από 200 καταστήματά
του, το μοντέρνο συγκρότημα πολυκινηματογράφου με 10 αίθουσες, τις ζώνες φαγητού,
τις βεράντες με θέα στο βουνό Βίτοσα και τις παιδικές χαρές. Το
εμπορικό κέντρο θα διαθέτει 172.000 τ.μ. συνολικής επιφάνειας
και 69.000 τ.μ. διαθέσιμου ενοικιάσιμου χώρου σε τρεις ορόφους. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του Sofia Ring Mall
είναι ότι θα προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό του Big Box με
το κλασικό μείγμα «εμπορικού κέντρου», και έτσι θα ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα των αναγκών των πελατών.
Το έργο Sofia Ring Mall ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, με τους χώρους πρασίνου να
καταλαμβάνουν το 30% της συνολικής έκτασης του εμπορικού
κέντρου. Η συνολική επένδυση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της γης και των υφιστάμενων υποδομών, χώρων πρασίνου
και συνδετήριων οδών, υπερβαίνει τα 120 εκατ. ευρώ.

„Обединена българска банка” с приз
„Пръстенът на Лютица” за принос в археологическите и историческите проучвания

Η United Bulgarian Bank πήρε το βραβείο «Το
Δαχτυλίδι της Λιουτίτσας» για τη συμβολή
της στις αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες

„Обединена българска банка” стана първият носител на
наградата „Пръстенът на Лютица” за принос в археологическите и историческите проучвания в Източните Родопи.
Наградата бе връчена по време на специална церемония в
крепостта Лютица край Ивайловград, която се проведе под
патронажа на кмета на общината Диана Овчарова. От името
на ОББ наградата прие Анка Костова, мениджър „Връзки с
обществеността и спонсорства” на банката.
ОББ устойчиво подкрепя разкопките в крепостта
Лютица. Проектът на банката за крепостта от 2011 г. позволява прокарването на алеи през 16-те декара крепост,
укрепване на най-заплашените от разрушаване места и разчистване на площи, които позволяват стените и кулите да се
видят в пълния им блясък.
Крепостта се намира в Източните Родопи, на 6 км югозападно от Ивайловград. На 26-те дка заградена площ се е
простирал цял град, а крепостните стени с дължина над
600 м и височина до 10 м са изградени изцяло от мрамор,
поради което паметникът е известен още и като Мраморния град.

Η United Bulgarian Bank πήρε το βραβείο «Το Δαχτυλίδι της
Λιουτίτσας» για τη συμβολή της στις αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες στην Ανατολική Ροδόπη. Η απονομή του βραβείου
έγινε στο φρούριο Λουτίτσα κοντά στο Ιβάιλοφγκραντ σε ειδική
τελετή που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της δημάρχου
του Ιβάιλοφγκραντ κ. Ντιάνα Οβτσάροβα. Εκ μέρους της UBB
το βραβείο αποδέχτηκε η κ. Άνκα Κόστοβα η μάνατζερ δημοσίων σχέσεων και χορηγιών της τράπεζας.
Η UBB υποστηρίζει σταθερά τις ανασκαφές στο φρούριο
Λιουτίτσα. Η χορηγία της τράπεζας από το 2011 προβλέπει να
τοποθετηθούν αλέες στο έδαφος του φρουρίου που είναι έκτασης 16 στρεμμάτων και να ενισχυθούν τα πιο απειλούμενα από
καταστροφή σημεία έτσι ώστε τα τείχη και οι πύργοι του να
φανούν σε όλο τους το μεγαλείο.
Το φρούριο βρίσκεται στην Ανατολική Ροδόπη, 6 χιλ. νοτιοδυτικά από το Ιβάιλφογκραντ. Στην έκταση των 26 στρεμμάτων
απλωνόταν ολόκληρη πόλη της οποίας τα τείχη με μήκος πάνω
από 600 μέτρα και με ύψος 100 μέτρα έχουν οικοδομηθεί εξ’
ολοκλήρου από μάρμαρο. Γι’αυτό το λόγο το μνημείο είναι γνωστό και ως η «Μαρμάρινη πόλη».
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SMS услуга на
Alpha Bank България

A

lpha Bank България въвежда нова услуга – Alpha
SMS известие, специално за своите индивидуални и бизнес клиенти. Чрез новата услуга
клиентите ще получават информация за техните
сметки в реално време, 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата независимо от работното време на банката.
Услугата позволява на клиентите да получават актуална
информация за състоянието по техните сметки, както и да
бъдат своевременно информирани при движение по тях.
Alpha Bank България гарантира сигурността на разплащанията с дебитни карти, чрез услугата Alpha SMS известие в
реално време, което позволява и допълнителен контрол на
плащанията.
За да отговори на очакванията на своите клиенти, банката е включила голям брой операции, за които клиентите
могат да бъдат информирани чрез Alpha SMS известие, като
известяване за падеж по депозит, за възникнало и извършено комунално плащане, както и за вноски по кредити и
кредитни карти. Условието за клиентите да се възползват от
услугата Alpha SMS известие е да имат открита разплащателна или спестовна сметка и да посетят най-близкия офис
на Alpha Bank България, за да се абонират за услугата.
Банката позволява клиентите да изберат най-удобния за
тях начин за регистрация към услугата - чрез месечен пакет
с включен определен брой SMS известия, или като заплащат
за всяко получено известие.
При абонамент за услугата Alpha SMS известие, известията се получават автоматично при всяка извършена транзакция. SMS известия могат да се получават и чрез запитване
на номер 16 222 (за всички оператори) относно баланс по
сметки, общи задължения по кредити и остатъчна сума по
кредити.
Повече информация можете да получите в най-близкия
офис на Alpha Bank.
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Υπηρεσία SMS
από την Alpha
Bank Bulgaria

Alpha Bank Bulgaria παρουσίασε μια νέα υπηρεσία
– Alpha SMS ειδικά για τους πελάτες της – ιδιώτες
και επαγγελματίες. Μέσω της νέας υπηρεσίας οι
πελάτες της τράπεζας θα λαμβάνουν πληροφορίες
για τους λογαριασμούς τους σε πραγματικό
χρόνο, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και
ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της τράπεζας.
Η υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την κίνηση
του λογαριασμού τους. Η Alpha Bank Bulgaria διασφαλίζει την
ασφάλεια των πληρωμών με χρεωστικές κάρτες μέσω της υπηρεσίας Alpha SMS σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας επίσης επιπλέον έλεγχο των πληρωμών.
Για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της, η τράπεζα έχει συμπεριλάβει έναν μεγάλο αριθμό συναλλαγών, για τις
οποίες οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται από την υπηρεσία
Alpha SMS, π.χ. για τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης, πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας, αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ
μέσω πιστωτικών χρεωστικών καρτών και πληρωμές δανείων και
πιστωτικών καρτών.
Για να επωφεληθούν οι πελάτες από την υπηρεσία Alpha SMS
πρέπει να τηρούν τρεχούμενο λογαριασμό ή λογαριασμό ταμιευτηρίου στην τράπεζα και να επισκεφθούν το πλησιέστερο γραφείο
της Alpha Bank Bulgaria για να εγγραφούν συνδρομητές στην
υπηρεσία. Η τράπεζα επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν τον
καταλληλότερο τρόπο για να εγγραφούν στην υπηρεσία, προσφέροντας τους ή ένα μηνιαίο πακέτο με ορισμένο αριθμό SMS ειδοποιήσεων, ή την δυνατότητα πληρωμής κάθε ειδοποίησης ξεχωριστά.
Οι χρήστες της υπηρεσίας Alpha SMS λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις αυτόματα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται. Τα
μηνύματα SMS μπορούν επίσης να λαμβάνονται και μετά από
συγκεκριμένη ζήτηση πληροφοριών στο τηλέφωνο 16222 (για
όλους τους φορείς κινητής τηλεφωνίας) σχετικά με το υπόλοιπο
των λογαριασμών, τις γενικές δανειακές υποχρεώσεις και το υπολειπόμενο ποσό των δανείων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο κατάστημα της Alpha Bank.

Απρίλιος - Ιουνίος 2012

Forbes класира
най-влиятелните българи

μελη

Το περιοδικό Forbes ανέδειξε τους
πιο ισχυρούς Βουλγάρους

F

Το περιοδικό Forbes γιόρτασε ένα χρόνο λειτουργίας στην αγορά
της Βουλγαρίας με τη κατάρτιση της λίστας των πιο ισχυρών
Βουλγάρων. Η λίστα περιλαμβάνει 30 άτομα που σύμφωνα με το
Forbes τώρα έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη χώρα.
Πρώτος στην κατάταξη είναι ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ. Ακολουθείται από τον κ. Τσβετάν Βασίλεφ, πρόεδρο του
Εποπτικού Συμβουλίου της Corporate Commercial Bank, τον κ.
Ίβο Κάμενοφ, εκτελεστικό διευθυντή της Chimimport και τον
αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών Συμεών
Ντιάνκοφ.
Στη λίστα του Forbes συμπεριλαμβάνονται 14 πολιτικοί, 12
εκπρόσωποι των επιχειρηματικών κύκλων και 4 εκπρόσωποι των
μη κυβερνητικών οργανώσεων, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Η
μέση ηλικία των πιο ισχυρών Βουλγάρων είναι 49 χρονών. Ανάμεσα στις πρώτες 30 προσωπικότητες στην κατάταξη υπάρχουν
4 γυναίκες, ενώ ανάμεσα στις πρώτες 10 - μόνο μια γυναικά. Οι
τομείς με την ισχυρότερη παρουσία στη λίστα είναι ο τραπεζικός
τομέας, η ενέργεια και τα ΜΜΕ.
Από το Forbes Βουλγαρία διευκρινίζουν ότι η κατάταξη εκπονήθηκε ανάλογα με τα ίδια κριτήρια, τα οποία το περιοδικό χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια στις κατατάξεις των πιο ισχυρών
ανθρώπων στον κόσμο: σε πόσα άτομα ασκεί την εξουσία της η
συγκεκριμένη προσωπικότητα, τι οικονομικούς πόρους ελέγχει,
σε ποιους τομείς, καθώς και πόσο ενεργώς χρησιμοποιεί την
εξουσία και τους πόρους της για να αλλάξει τη Βουλγαρία.

„Пощенска банка” обяви победителите в
конкурса „Силен старт”

H Postbank ανακοίνωσε τους νικητές στο
διαγωνισμό «Ισχυρό ξεκίνημα»

„Пощенска банка” обяви имената на победителите в програмата „Силен старт”, които ще получат 50 еднократни стипендии по 1000 лв. за своите есета на тема „Моят силен старт за
България започва с…”. Отличените есета ще помогнат за
създаването на младежка пътна карта за развитие на България, която ще съдържа предложения за силен старт за страната, обобщени в 20 стъпки, и ще бъде връчена на представители на правителството.
В програмата се включиха ученици от осми до дванадесети клас от 111 града в България. Сред идеите на участниците тази година преобладават предложения за подобряване нивото на образование в страната, подобряване на
пътната инфраструктура, реформа в здравеопазването и
успешната реализация на младите в обществото.
Програмата
„Силен
старт с Пощенска банка”
се провежда от 2005 г. под
патронажа на Министерството на образованието,
младежта и науката. Целта
й е да даде възможност на
младите хора да изразят
своето мнение по социално значими теми. От
старта на програмата до
днес общо 816 ученици са
получили стипендии от
„Пощенска банка” на обща
стойност 426 250 лв.

H Postbank ανακοίνωσε τους νικητές στο διαγωνισμό «Ισχυρό
ξεκίνημα», στους οποίους χορηγούνται 50 υποτροφίες 1.000
λέβα η κάθε μια για τα δοκίμιά τους με θέμα «Το δικό μου ισχυρό
ξεκίνημα για τη Βουλγαρία ξεκινά με ...». Τα βραβευμένα δοκίμια θα βοηθήσουν τους νέους στην εκπόνηση ενός χάρτη που
θα απεικονίζει την πορεία της ανάπτυξης της Βουλγαρίας και
θα περιλαμβάνει προτάσεις τους για ένα ισχυρό ξεκίνημα της
χώρας που θα συνοψίζεται σε 20 βήματα. Το έργο των νέων θα
παραδοθεί σε εκπροσώπους της κυβέρνησης.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από την 8η μέχρι τη
12η τάξη των 111 πόλεων της Βουλγαρίας. Φέτος μεταξύ τών
βασικών προτάσεων των συμμετεχόντων είναι οι προτάσεις για
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας, για βελτίωση των οδικών υποδομών, για μεταρρύθμιση της υγειονομικής
περίθαλψης και για επιτυχή επαγγελματική κατάρτιση των νέων.
Το πρόγραμμα «Ισχυρό ξεκίνημα» πραγματοποιείται από το
2005 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών.
Στόχος του είναι να επιτρέψει
στους νέους να εκφράσουν τις
απόψεις τους πάνω σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Από
την έναρξη του προγράμματος
της Postbank μέχρι σήμερα
συνολικά 816 μαθητές έχουν
λάβει υποτροφίες συνολικού
ύψους 426.250 λέβα.

orbes отбеляза една година в България с класация
на най-влиятелните българи. Списъкът включва
30-те личности, които според Forbes имат най-голямо значение за страната към момента на обявяването му.
Класацията оглавява министър-председателят Бойко
Борисов. Следват го Цветан Василев, председател на надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка”, Иво Каменов, изпълнителен директор на „Химимпорт”, и вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков.
Списъкът включва 14 политици и държавници, 12 бизнес личности и четирима от неправителствени организации
с идеална цел, съобщиха организаторите. Средната възраст
на най-влиятелните българи е 49 години. Четири са жените
в топ 30, а в първите 10 - само една. Най-силно представените сектори от бизнеса са банкирането, енергетиката и
медиите.
От „Форбс България” уточняват, че подреждането е
направено по същите критерии, по които списанието от
много години прави своите класации на най-влиятелните
хора в света: върху колко души съответната личност има
власт; какви финансови ресурси контролира; в кои сфери са
тези ресурси; колко активно използва своята власт и
ресурси, за да променя България.
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Бензиностанции ЕКО заменят дизеловите
си горива с нов високотехнологичен дизел

Τα βενζινάδικα ΕΚΟ αντικαθιστούν τα καύσιμα
ντίζελ με ένα νέο υψηλής τεχνολογίας ντίζελ

Бензиностанции ЕКО заменят
дизеловите
си
горива, предлагани до момента
във веригата, с нов
дизел, който намалява с до 4% разхода на автомобила. С новия
продукт потребителите имат възможност да пестят
до 10 стотинки на
литър спрямо разхода за стандартен
тип дизел. DIESEL EKONOMY се продава на цената на обикновения дизел и е подходящ за всички дизелови двигатели.
Новият продукт е разработен в партньорство с TOTAL ACS,
която си сътрудничи на международно ниво с Hellenic
Petroleum Group.
Освен икономия DIESEL EKONOMY гарантира повишаване на цетановото число и оптимизиране на коефициента
на полезно действие на двигателя, намалява шума от двигателя с 10 - 15%, а пониженият разход на автомобила води до
ограничаване на количествата вредни емисии в атмосферата. Продуктът предпазва всички видове дизелови двигатели от корозия и предотвратява образуването на нагар по
инжекторите.

Τα βενζινάδικα
ΕΚΟ αντικαθιστούν
τα καύσιμα ντίζελ
που υπήρχαν μέχρι
τώρα στην αλυσίδα
με ένα νέο ντίζελ
υψηλής τεχνολογίας, που εξοικονομεί έως και 4% της
κατανάλωσης καυσίμου. Το νέο προϊόν επιτρέπει στους
καταναλωτές
να
εξοικονομήσουν
έως και 0,10 λέβα/
λίτρο σε σύγκριση
με την κατανάλωση του κανονικού ντίζελ. Το DIESEL ΕΚΟΝΟΜΥ
πωλείται στην τιμή του κανονικού ντίζελ και είναι κατάλληλο
για όλους τους κινητήρες ντίζελ. Το νέο προϊόν αναπτύχθηκε σε
συνεργασία με την TOTAL ACS, η οποία συνεργάζεται διεθνώς
με τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια.
Εκτός από την οικονομία στις καθημερινές μετακινήσεις, το
DIESEL EKONOMY διασφαλίζει την αύξηση του αριθμού κετανίου, αυξάνει την απόδοση του κινητήρα, μειώνει το θόρυβο
της μηχανής κατά 10-15%, ενώ η μειωμένη κατανάλωση καυσίμου οδηγεί σε μείωση των επικίνδυνων εκπομπών.
Εξασφαλίζει εξαιρετική αντιρρυπαντική και αντιδιαβρωτική
προστασία σε όλους τους τύπους κινητήρων και αποτρέπει το
σχηματισμό επικαθήσεων στα μπεκ.

Kentavron придоби
Neochimiki International
Финансова група Kentavron, създадена от група международни предприемачи и представлявана от г-н Теофанис
Геродимос, придоби Neochimiki International от Neochimiki
Group, Гърция.
Neochimiki International е международното търговско
поделение на Neochimiki Group за дистрибуция на химически продукти с добре развити дейности в България, Румъния, Сърбия, Хърватия и Украйна.
В бъдеще дейностите на новата организация ще бъдат
насочени към продължаване на търговските операции за
дистрибуция на химически продукти с амбицията да засилят пазарните си позиции във всички държави. По този
начин ще бъде осигурена приемственост за досегашните
доставчици и клиенти.
„Нашият екип има много амбициозни планове за структурата и хората на новата организация. Нашето намерение
е да се ангажира досегашният мениджърски екип за управление и в Kentavron”, каза г-н Геродимос и добави, че средносрочните планове на компанията са да разшири дистрибуторската мрежа за Турция и Унгария.
Новата организация ще се ръководи от г-н Никос Казантзис, който досега беше директор на отдел "Международна
дейност” в Neochimiki Group.
Името на новата група и местоположението на новата
централа ще бъдат обявени скоро.
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Ο όμιλος Kentavron απέκτησε τη
Νεοχημική International
Ο όμιλος επιχειρηματιών Kentavron που δημιουργήθηκε από
μια ομάδα διεθνών επιχειρηματιών και εκπροσωπείται από τον
κ. Θεοφάνη Γεροδήμο, εξαγόρασε τη Νεοχημική International
από τον όμιλο Νεοχημική, Ελλάδα.
Η Νεοχημική International είναι ο εμπορικός αντιπρόσωπος
του ομίλου για τη διανομή χημικών πρώτων υλών με καλά ανεπτυγμένες δραστηριότητες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη
Σερβία, την Κροατία και την Ουκρανία.
Στο μέλλον οι δραστηριότητες του νέου οργανισμού θα επικεντρωθούν στην εμπορική διανομή χημικών πρώτων υλών με
τη φιλοδοξία η εταιρία να ενισχύσει τη θέση της σε όλες τις αγορές. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί και η συνέχεια στις
σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές.
«Η ομάδα μας έχει πολύ φιλόδοξα σχέδια για τη δομή και
τους υπαλλήλους της νέας οργάνωσης. Πρόθεσή μας είναι η
σημερινή διοικητική ομάδα να αναλάβει και τη διαχείριση του
Kentavron», είπε ο κ. Γεροδήμος, προσθέτοντας ότι ο μεσοπρόθεσμος στόχος της εταιρίας είναι να επεκτείνει το δίκτυο διανομής της στην Τουρκία και την Ουγγαρία.
Η νέα οργάνωση θα διευθύνεται από τον κ. Νίκο Καζαντζή,
ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος υπεύθυνος των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου Νεοχημική.
Το όνομα του νέου ομίλου και η έδρα του θα ανακοινωθούν
σύντομα.

Απρίλιος - Ιουνίος 2012

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ

Предстоящи събития

Επερχόμενες εκδηλώσεις

19 – 20 юни
Място: Белград, хотел „Континентал”
Пети годишен балкански енергиен финансов форум
Организатор: E.E.L.Events
www.eelevents.co.uk/balkan_energy_finance_forum_2012/

19 - 20 Ιουνίου
Τοποθεσία: Βελιγράδι, ξενοδοχείο Continental
Πέμπτο Ετήσιο Βαλκανικό Φόρουμ Οικονομίας και
Ενέργειας
Διοργανωτής: E.E.L.Events
www.eelevents.co.uk/balkan_energy_finance_forum_2012/

22 - 24 юни
Място: Атина, Metropolitan Expo Center
Специализирано изложение „Дни на месото”
Организатор: O mind Creatives

30 юни – 7 юли
Място: Солун
Второ международно изложение и конференции за
нанонауки и органична електроника
Организатор: Helexpo
http://www.nanotexnology.com/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=297&Itemid=114

3 юли
Място: Букурещ хотел „Радисън блу”
Пети годишен форум на частния капитал в Югоизточна Европа
Организатор: E.E.L.Events
http://www.eelevents.co.uk/see_private_equity_2012

22 - 24 Ιουνίου
Τοποθεσία: Αθήνα, Metropolitan Expo Center
Εξειδικευμένη έκθεση «Ημέρες κρέατος»
Διοργανωτής: O mind Creatives

30 Ιουνίου - 7 Ιουλίου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Δεύτερη Διεθνής Έκθεση για τις Nανοτεχνολογίες και
τα Οργανικά Ηλεκτρονικά
Διοργανωτής: Helexpo
http://www.nanotexnology.com/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=297&Itemid=114

3 Ιουλίου
Τοποθεσία: Βουκουρέστι, ξενοδοχείο Radisson Blu
Πέμπτο Ετήσιο Φόρουμ των Ιδιωτικών Κεφαλαίων στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Διοργανωτής: E.E.L.Events
http://www.eelevents.co.uk/see_private_equity_2012

30 юли – 1 август

Място: Ираклио, „Капсис Астория Хотел”

Международна конференция за телекоминукации и
мултимедии TEMU
Организатор: TEMU
http://www.temu.gr

27 – 31 август

Място: Лимасол, „Гранд Ризорт Хотел”

Осма международна конференция за безжични
технологии и мобилни комютърни системи IWCMC
2012
Организатор: IWCMC
http://iwcmc.org/2012/

30 Ιουλίου – 1 Αυγούστου
Τόπος: Kapsis Astoria Hotel, Ηράκλειο, Ελλάδα
Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών & Πολυμέσων
Διοργανωτής: TEMU
http://www.temu.gr

27 – 31 Αυγούστου
Τόπος: Grand Resort Hotel, Λεμεσός, Κύπρος
Όγδοο Διεθνές Συνέδριο για Ασύρματες Τεχνολογίες
και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα IWCMC 2012
Διοργανωτής: IWCMC
http://iwcmc.org/2012/
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НОВИ ЧЛЕНОВЕ

април - юни 2012

Нови членове
на ГБСБ
Пътувайте до Гърция с „Олимпик
еър”, легендарната гръцка авиокомпания, която ви предлага едно незабравимо
пътуване до вашата дестинация. Водена
от нови идеи „Олимпик еър” се гордее с
една от най-новите и модерни флотилии
в Европа, която е отражение на мечтите
и усилията на всеки член на Олимпийското семейство. Насладете се
на иновативните първокласни услуги и на привилегиите, които са
част от нашата програма за често пътуване Travelair club, и опитайте
известното гръцко гостоприемство, комбинирано с амбицията да ви
предложим пътуване, което надминава вашите очаквания.
Хотел Парк Ин София
„Парк Ин София” е модерен хотел, който
пленява гостите си със старинен бароков
дизайн, комфортна обстановка и обслужване на световно ниво. Разположен само
на 10 минути от центъра и на 15 минути
от летището, „Парк Ин София” предлага
идеални условия за бизнес пътуване и ваканция. Хотелът разполага
със 112 комфортни и просторни стаи и апартаменти .
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ИЛИЕВ
И ПАРТНЬОРИ” подпомага и подкрепя
клиентите си с първокласни юридически
услуги във всички сфери на правото в
България, Балканския регион и Югоизточна Европа, а също така и в по-широки
международни мащаби чрез мрежа от
партньорства с адвокатски фирми от цяла Европа, Азия и Америка.
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” е водещо адвокатско дружество, което предоставя бизнес ориентирано правно съдействие и помощ на чуждестранни инвестиционни проекти, осъществявани от мултинационални клиенти в България, и осигурява постоянна
и текуща подкрепа на международни компании, развиващи бизнеса
си в България. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” е
натрупало и развило значителен практически опит, основан на дълбоко разбиране на всички аспекти на българските юридически реалности, социалните, икономическите и политическите особености на
страната, местните култура и манталитет, стратегиите и очакванията
на инвеститорите.
За дванадесетте години на своето съществуване
„БОДУ” ООД се утвърди като реален сътрудник на
органите на обществената безопасност в България
и верен защитник на многобройни си клиенти, предоставяйки сигурност по всички световни стандарти.
„БОДУ” ООД разполага с всички необходими персонални, специални и технически условия и умения за:
централизирана охрана на обекти, обследване на
обекти, “Проектиране”, доставка и изграждане (монтаж) на системи за сигурнност, централизирано видеонаблюдение,
физическа обектова охрана , персонална VIP охрана, инкасо, ескорт,
охрана на културно-масови прояви, корпоративна и фирмена сигурност, незабавна помощ и др.
„Лега експерт“ е кантора за правни услуги. Кантората обслужва
корпоративни клиенти при решаването на техни правни казуси в
областта на търговското право, недвижимите имоти, правния режим
на възобновяемите енергийни източници, обезпечаване и събиране
на вземания, представителство в съд и арбитраж. Кантората разполага със специалисти с опит в различни правни сфери.
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Νέα μέλη
του ΕΕΣΒ
Ταξίδέψτε στην Ελλάδα με την Olympic Air, η
θρυλική ελληνική αεροπορική εταιρεία που σας
προσφέρει ένα αξέχαστο ταξίδι μέχρι τον προορισμό σας. Η Olympic Air διέπεται από νέες ιδέες
και είναι περίφανη για έναν από τους πιο μοντέρντους στόλους στην Ευρώπη που αντικατοπτρίζει
το όραμα και τις προσπάθειες όλων των μελών της
οικογένειας της Olympic Air. Απολαύστε τις καινοτόμους, πρώτης τάξεως
υπηρεσίες και προνόμια, που είναι μέρος του προγράμματος για τακτικά
ταξίδια Travelair club καθώς και την περίφημη ελληνική φιλοξενία σε συνδυασμό με την φιλοδοξία να σας προσφέρουμε ένα ταξίδι που θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας.
Hotel Park Inn Sofia
Το Park Inn Sofia είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχείο
που σαγηνεύει τους επισκέπτες του με το μπαρόκ
σχεδιασμό του, με την ευχάριστη ατμόσφαιρά του
και τις υπηρεσίες διεθνούς επιπέδου που προσφέρει.Το Park Inn Sofia απέχει μόλις 10 λεπτά από το
κέντρο της πόλης και 15 λεπτά από το αεροδρόμιο και είναι ιδανικό για
επιχειρηματικά ταξίδια και για διακοπές. Το ξενοδοχείο διαθέτει 112 άνετα
και ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΛΙΕΦ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΛΙΕΦ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
βοηθά και υποστηρίζει τους πελάτες της προσφέροντάς τους νομικές υπηρεσίες πρώτης τάξεως
σε όλους τους τομείς του δικαίου στη Βουλγαρία,
στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και σε σε όλη την
Ευρώπη, Ασία και Αμερική μέσω συνεργασίας με δικηγορικά γραφεία
εκεί. Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΛΙΕΦ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι μια ηγετική
εταιρεία η οποία παρέχει νομική συνεργασία και υποστήριξη ως προς τα
επιχειρηματικά θέματα και εξασφαλίζει μόνιμη και διαρκή υποστήριξη
στις διεθνείς εταιρείες που αναπτύσσουν επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία. Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΛΙΕΦ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει συγκεντρώσει σημαντική πρακτική και εμπειρία χάρη στη βαθιά κατανόηση όλων
των πτυχών της βουλγαρικής νομικής πραγματικότητας, των κοινωνικών,
οικονομικών και πολιτικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας, της τοπικής κουλτούρας και νοοτροπίας, καθώς και των προσδοκιών των επενδυτών.
BODU LTD
Για τα δώδεκα χρόνια της ύπαρξής της η BODU LTD καθιερώθηκε
ως πραγματικός συνεργάτης των δημόσιων αρχών ασφάλειας
της Βουλγαρίας και ως πιστός υποστηρικτής των πολυάριθμων
πελατών, παρέχοντάς τους ασφάλεια σε όλα τα διεθνή πρότυπα. Η
BODU LTD διαθέτει και παρέχει τις απαραίτητες προσωπικές, ειδικές και τεχνικές συνθήκες και δεξιότητες όσον αφορά: την κεντρική
διαχείριση ασφάλειας των χώρων, τον έλεγχο χώρων, το σχεδιασμό,
την προμήθεια και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, την
κεντρική βιντεοπαρακολούθηση, την σωματική ασφάλεια χώρων,
την προσωπική φύλαξη VIP, τη φύλαξη πολύτιμων φορτίων και εμπορευμάτων, τη συνοδεία, την ασφάλεια μαζικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, την εταιρική και επιχειρηματική ασφάλεια, την άμεση βοήθεια και άλλα.
LEGA EXPERT
Η Lega expert είναι γραφείο νομικών υπηρεσιών. Εξυπηρετεί εταιρικούς
πελάτες για την επίλυση νομικών ζητημάτων στον τομέα του εμπορικού
δικαίου, της ακίνητης περιουσίας, του νομικού καθεστώτος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξασφάλιση και είσπραξη απαιτήσεων, στην
δικαστική εκπροσώπηση και στην διαιτησία. Οι ειδικοί που εργάζονται
στο γραφείο είναι έμπειροι σε διάφορους νομικούς τομείς.

