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Редакционен коментар / Σχόλιο Σύνταξης 

Н астъпващата есен заварва Гър-

ция и България пред прага на 

важен обрат. Мерките срещу 

икономическата криза и прео-

бразуванията, протичащи на европейския 

икономически небосклон, ще определят до 

голяма степен съдбата на Гърция, но и на 

България, която се влияе не само от между-

народната икономическа обстановка, но и 

от предизвикателствата пред гръцката 

икономика и гръцкия бизнес.

Що се отнася до България, към предизвика-

телствата трябва да се добави и неофициал-

ното начало на предизборния период. Наесен 

политическият живот в страната ще навлезе 

във финалната си права преди предстоящи-

те парламентарни избори. Постиженията на 

българската икономика са един от основните 

фактори, които ще определят не само хода 

към изборите, но и тяхната развръзка.

Всичко това се случва във време, когато 

преките чуждестранни инвестиции в Бъл-

гария намаляват, а безработицата продъл-

жава да е твърде висока. От друга страна 

обаче, българската икономика запазва ста-

билността си дори в условия на криза и не е 

изправена пред сериозни фискални проблеми. 

Но не само Гърция, България и бизнесът 

в двете страни се сблъскват с предизвика-

телства. Предизвикателства има и пред 

нас – новия екип на списание „Балкански хо-

ризонти”. Броят, който държите в ръце, е 

първият знак за предстоящите промени в 

издателската визия и в цялостния облик на 

Гръцкия бизнес съвет в България. Разлистете 

страниците на списанието, обърнете вни-

мание на новия дизайн и интересното му съ-

държание и споделете с нас вашето мнение.

Приятно четене!

„Балкански хоризонти”

Ο 
ερχομός του φθινοπώρου βρίσκει την 
Ελλάδα και την Βουλγαρία σε μία κρίσι�
μη καμπή. Η αντιμετώπιση της οικο-
νομικής κρίσης και οι ανακατάξεις που 

βρίσκονται σε εξέλιξη στο ευρωπαϊκό οικονομικό 
στερέωμα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την 
τύχη της Ελλάδας αλλά και της Βουλγαρίας, η οποία 
επηρεάζεται τόσο από το γενικότερο διεθνές οικο-
νομικό περιβάλλον, όσο και από τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία κι οι ελληνικές 
επιχειρήσεις. 

Ειδικά για την Βουλγαρία, στις γενικότερες προ-
κλήσεις έρχεται να προστεθεί και η ανεπίσημη 
έναρξη της προκλογικής περιόδου. Το φθινόπωρο 
σηματοδοτεί την είσοδο της βουλγαρικής πολιτικής 
σκηνής στην τελική ευθεία προς τις επερχόμενες 
εκλογές και ένας από τους κυριότερους παράγοντες 
που θα καθορίσουν την πορεία προς τις εκλογές, 
αλλά και το τελικό αποτέλεσμα είναι οι επιδόσεις 
της βουλγαρικής οικονομίας.  

Αυτά σε μία εποχή όπου καταγράφονται υποχώ-
ρηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγα-
ρία και διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. 
Από την άλλη, όμως, είναι θετικό ότι η βουλγαρική 
οικονομία παραμένει σταθερή ακόμα και σε συνθή-
κες κρίσης και δεν αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιο-
νομικά προβλήματα. 

Προκλήσεις, όμως, δεν αντιμετωπίζουν μόνο 
η Ελλάδα και η Βουλγαρία και οι επιχειρήσεις των 
δύο χωρών. Προκλήσεις αντιμετωπίζουμε κι εμείς, η 
νέα ομάδα του περιο δικού «Βαλκανικοί Ορίζοντες». 
Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί ένα 
πρώτο δείγμα των αλλαγών που σχεδιάζονται στις 
εκδοτικές προσπάθειες και την γενικότερη «ταυτό-
τητα» του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
στη Βουλγαρία. Ξεφυλλίστε το, προσέξτε τη νέα 
σχεδίασή του και τα ενδιαφέροντα θέματα που πε-
ριλαμβάνει και πείτε μας τη γνώμη σας. 

Καλή ανάγνωση! 
«Βαλκανικοί ορίζοντες»

Уважаеми 
читатели,

Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Икономика-
та на Бъл-

гария е ста-
билна, дори и 
във времена-
та на криза

Η βουλγαρική 
οικονομία πα-
ραμένει σταθε-
ρή ακόμα και 
σε συνθήκες 

κρίσης
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«Η Ελλάδα είναι σημαντικότατος επιχειρηματικός εταίρος για τη Βουλγαρία. Οι ελλη�
νικές επενδύσεις στη χώρα σας ανέρχονται σε περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως», δήλω�
σε ο Πρόεδρος της Ελλάδας Κάρολος Παπούλιας κατά τη συνάντηση που είχε στην 
Αθήνα με το Βούλγαρο ομόλογό του Ρόσεν Πλεβνέλιεφ.

Παπούλιας:  
Η Ελλάδα  
αποτελεί σημαντικό 
επιχειρηματικό εταίρο 
για τη Βουλγαρία

Папуляс:  
Гърция е важен 
бизнес партньор 
за България 
„Гърция е много важен бизнес партньор на България.  

Гръцките инвестиции в страната ви са близо 3 млрд. евро годишно“, 

заяви президентът на Гърция Каролос Папуляс на среща с българския си 

колега Росен Плевнелиев в Атина. 
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Малко след като встъпи в длъжност, пре-

зидентът на България Росен Плевнелиев каза 

пред членовете на Гръцкия бизнес съвет в 

България (ГБСБ), че отношенията между Гър-

ция и България са „много специални“, затова 

и първото му посещение в балканския регион 

ще бъде именно в Атина. 

В началото на юли се състоя официално-

то посещение на Росен Плевнелиев в гръцка-

та столица. На 4 юли 2012 г. в Атина Плев-

нелиев и президентът на Гърция Каролос 

Папуляс се срещнаха с представители на 

гръцките компании в България на бизнес 

закуска. Освен двамата президенти сред 

официалните гости на събитието бяха по-

сланикът на България в Гърция Н. Пр. Емилия 

Кралева и посланикът на Гърция в България  

Н. Пр. Трасивулос Стаматопулос. 

Срещата беше организирана от ГБСБ и 

българското посолство в Атина. Изпълни-

телният директор на ГБСБ Минко Герджиков 

и екипът на съвета бяха основната движеща 

сила на събитието. Благодарение на усилия-

та и най-вече на личните контакти на екипа 

срещата бе уважена от ключови за разви-

тието на българо-гръцките отношения биз-

несмени. Сред тях бяха собствениците на го-

леми местни фирми със сериозни интереси в 

България. В началото на срещата г-н Герджи-

ков откри официалната част, представяйки 

гостите на събитието. 

Председателят на ГБСБ г-н Стаматис Те-

одоропулос приветства двамата президен-

ти и фокусира вниманието на участниците 

на факта, че българският президент Росен 

Плевнелиев е човек на бизнеса и има сериозен 

опит в предприемачеството. Г-н Теодоро-

пулос подчерта, че новият президент още 

в дните си като министър на регионалното 

развитие и благоустройството е бил благо-

разположен към предприемачите и постоян-

но е опитвал да привлече и да облекчи инвес-

тициите в България. 

Гръцкият президент Каролос Папуляс е 

изиграл важна роля за просперитета на Бъл-

гария, и особено за присъединяването на 

страната към Европейския съюз, каза още Те-

одоропулос. В същото време като министър 

на външните работи на Гърция и бивш на-

роден представител в Парламента Папуляс 

постоянно насърчава добрите отношения 

между Гърция и България. 

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο 
Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ είπε 
μπροστά στα μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) ότι οι σχέσεις 
Ελλάδας – Βουλγαρίας είναι «πολύ ξεχωριστές» και, 
ως εκ τούτου, η πρώτη του επίσκεψή στην περιοχή 
των Βαλκανίων θα γίνει ακριβώς στην Αθήνα.

Στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η επίση-
μη επίσκεψη του Ρόσεν Πλεβνέλιεφ στην ελληνι-
κή πρωτεύουσα. Στις 4 Ιουλίου 2012 ο Πλεβνέλιεφ 
και ο Πρόεδρος της Ελλάδας Κάρολος Παπούλιας 
συναντήθηκαν σε ένα επιχειρηματικό πρόγευμα με 
εκπροσώπους των ελληνικών εταιρειών στη Βουλ-

γαρία. Εκτός από τους δύο προέδρους, ως επίσημοι 
καλεσμένοι στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Πρέ-
σβειρα της Βουλγαρίας στην Ελλάδα κ. Εμίλια Κρά-
λεβα και ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. 
Θρασύβουλος Σταματόπουλος.

Η συνάντηση αυτή διοργανώθηκε από το ΕΕΣΒ 
και τη βουλγαρική πρεσβεία στην Αθήνα. Ο εκτε-
λεστικός διευθυντής του ΕΕΣΒ κ. Μίνκο Γκερτζίκοφ 
και η ομάδα του Συμβουλίου ήταν η κινητήρια δύ-
ναμη της εκδήλωσης. Χάρη στις προσπάθειες που 
κατέβαλε η ομάδα, αλλά και των προσωπικών επα-
φών της, η συνάντηση τιμήθηκε με την παρουσία 
επιχειρηματιών που διαδραματίζουν μείζονα ρόλο 
για την ενίσχυση των ελληνοβουλγαρικών σχέ-
σεων, ανάμεσα τους ιδιοκτήτες μεγάλων τοπικών 
εταιρειών με σημαντικά ενδιαφέροντα στη Βουλγα-
ρία. Στην ανάμεσά τους συνάντησης ο κ. Γκερτζί-
κοφ εγκαινίασε το επίσημο μέρος, παρουσιάζοντας 
τους καλεσμένους.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣΒ κ. Σταμάτης Θεοδωρό-
πουλος  χαιρέτησε τους δύο προέδρους και εστίασε 
την προσοχή του κοινού στο γεγονός ότι ο κ. Ρόσεν 
Πλεβνέλιεφ υπήρξε επιχειρηματίας και έχει αξιόλο-
γη πείρα στο χώρο των επιχειρήσεων. 

Ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι ο νέος 
Πρόεδρος, την περίοδο που διετέλεσε υπουργός 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, 
τηρούσε ευνοϊκή στάση απέναντι στους επιχειρη-
ματίες και προσπαθούσε συνεχώς να προσελκύει 
και να διευκολύνει τις επενδύσεις προς τη Βουλγα-
ρία.  

Ο Έλληνας Πρόεδρος κ. Παπούλιας, από την 
πλευρά του, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για 
την πρόοδο της Βουλγαρίας, ιδίως κατά τη διαδι-
κασία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προσέθεσε ο κ. Θεοδωρόπουλος. Παράλληλα, ως 
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και πρώην βου-
λευτής, προωθούσε ασταμάτητα τη σύσφιξη των 
καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

В НАЧАЛОТО НА ЮЛИ СЕ СЪСТОЯ 
ОФИЦИАЛНОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА 

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ В ГРЪЦКАТА 
СТОЛИЦА 

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΉΚΕ Ή ΕΠΙΣΉΜΉ 

ΕΠΙΣΚΕΨΉ ΤΟΥ ΡΟΣΕΝ ΠΛΕΒΝΕΛΙΕΦ 
ΣΤΉΝ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
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Срещата бе уважена от ключови за развитието на българо-гръцките 
отношения бизнесмени 

Τη συνάντηση τίμησαν επιχειρηματίες –  βασικοί παράγοντες στην 
ανάπτυξη των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων
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Росен Плевнелиев представи политиката 

на България за привличане на чуждестранни 

инвестиции и икономическата и индустри-

ална стратегия „България 2020”. Той каза, че 

икономическата индустриална политика на 

България е приоритет. С помощта на евро-

пейските финансови механизми и на новата 

обединена континентална солидарност, но и 

с подкрепата на индустриалците и предпри-

емачите от българска и от гръцка страна, 

днес се дефинират нови дългосрочни цели, 

които България си поставя в областта на 

икономиката и обществения живот. Плевне-

лиев сподели, че за да бъдат сигурни гостите 

на ГБСБ, че България е добро място за праве-

не на бизнес, приоритетите ще бъдат реше-

ни и доказани и в присъствието на бизнеса. 

„Държавата търси максималната прозрач-

Ο Ρόσεν Πλεβνέλιεφ παρουσίασε την πολιτι-
κή της Βουλγαρίας όσον αφορά την προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων, καθώς και το στρατηγικό πρό-
γραμμα για οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη 
«Βουλγαρία 2020». Ανέφερε ότι η οικονομική και 
βιομηχανική πολιτική της Βουλγαρίας αποτελεί 
προτεραιότητα. Με την υποστήριξη των ευρωπα-
ϊκών χρηματοοικονομικών μηχανισμών και τη νέα 
πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά και με τη βοήθεια 
των Βουλγάρων και Ελλήνων επιχειρηματιών και 
βιομηχάνων, σήμερα διατυπώνονται νέοι μακρο-
πρόθεσμοι στόχοι στον τομέα της οικονομίας και 
της κοινωνικής ζωής. Ο Πλεβνέλιεφ επεσήμανε ότι, 
για να μην αμφιβάλλουν οι καλεσμένοι από το ΕΕΣΒ 
για το ότι η Βουλγαρία αποτελεί καλή επιλογή για 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι σχετικές προ-
τεραιότητες θα εκτιμούνται και θα κρίνονται πα-
ρουσία των επιχειρηματιών. «Το κράτος προσβλέπει 

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ ПРЕДСТАВИ 
ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ 
ИНВЕСТИЦИИ

Ο ΡΟΣΕΝ ΠΛΕΒΝΕΛΙΕΦ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
ΤΉΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΉΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΉΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΉ 

ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Новини / Ειδήσεις
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ГБСБ откри лятото 
с незабравимо 

шампионско събитие 

Το ΕΕΣΒ εγκαινίασε 
το καλοκαίρι με μια 
αξέχαστη εκδήλωση

Гръцкият бизнес съвет в Бъл-

гария (ГБСБ) покани своите 

членове на 27 юни на неза-

бравимо събитие по повод 

Европейското първенство 

по футбол. Домакин на 

срещата бе Flocafé Lounge 

Bar&Restaurant. Въпреки те-

чащия в същата вечер по-

луфинал от първенството, 

темата на събитието не 

беше само футбол. Другият 

повод за срещата бе озна-

менуването на началото на 

лятото.  

Лятното футболно събитие 

се осъществи благодарение 

на подкрепата на GLOBUL, 

Алфа банк България, Germanos 

и Обединена българска банка.

Στις 27 Ιουνίου το Ελληνικό 
Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη 
Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) κάλεσε τα 
μέλη του σε μια αξέχαστη εκδή-
λωση με αφορμή το Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Την 
εκδήλωση φιλοξένησε η Flocafé 
Lounge Bar&Restaurant. Αν και 
το ίδιο βράδυ ήταν σε εξέλιξη ο 
ημιτελικός του πρωταθλήματος, 

οι συζητήσεις δεν περιστρέφο-
νταν αποκλειστικά γύρω από το 
ποδόσφαιρο. Η άλλη αφορμή 
της συνάντησης ήταν τα επίση-
μα εγκαίνια του καλοκαιριού. 
Το καλοκαιρινό αυτό ποδοσφαι-
ρικό συμβάν πραγματοποιή-
θηκε με την υποστήριξη των 
GLOBUL,Alpha Bank Bulgaria, 
Germanos και UBB. 

ност, за да може вие да планирате добре”, 

каза Плевнелиев. 

Той добави, че София ще подкрепя Атина 

по пътя към нов икономически растеж. 

В тази посока се изказа и президентът на 

Гърция Каролос Папуляс. Той подчерта, че въ-

преки икономическата криза Гърция остава 

една от 40-те най-силни икономики в света 

и е третият най-голям външен инвеститор 

в България. Папуляс обяви също така и реше-

нието, че през октомври 2012 г. двете стра-

ни ще организират нова среща на Висшия 

съвет за сътрудничество между България и 

Гърция. 

Тази бизнес закуска на най-високо ниво е 

поредна успешна инициатива на ГБСБ, свър-

зана с българо-гръцките бизнес отношения. 

Тя последва успешната среща на президента 

Плевнелиев със 150 предприемачи в София на 

26 април 2012 г. 

Сред гостите тогава бяха представите-

ли на най-големите гръцки компании от бан-

ковия сектор, индустрията и телекомуника-

циите, както посланици на Гърция и на Кипър 

в България Н. Пр. Трасивулос Стаматопулос и 

Н. Пр. Ставрос Амвросиу. 

За срещата в Атина ГБСБ благодари за 

подкрепата на GLOBUL, Алфа банк България, 

Germanos и Обединена българска банка.   

σε άριστη διαφάνεια, ώστε να είναι δυνατό εσείς να 
σχεδιάζετε σωστά τις κινήσεις σας», συμπλήρωσε ο 
Πλεβνέλιεφ.

Είπε επίσης ότι η Σόφια θα υποστηρίξει την πο-
ρεία της Αθήνας προς νέα οικονομική ανάπτυξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έλληνας 
Πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας τονίζοντας ότι, παρά 
την οικονομική κρίση, η Ελλάδα παραμένει μία από 
τις 40 ισχυρότερες οικονομίες στον κόσμο, όντας 
επίσης ο τρίτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη 
Βουλγαρία. Ο Παπούλιας ανακοίνωσε την απόφαση 
των δύο χωρών να διοργανώσουν τον Οκτώβριο 
νέα συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνερ-
γασίας Βουλγαρίας – Ελλάδας.

Το επιχειρηματικό αυτό πρόγευμα υψηλού επι-
πέδου αποτελεί την πολλοστή επιτυχή πρωτοβου-
λία του ΕΕΣΒ σε ό,τι αφορά τις ελληνοβουλγαρικές 
σχέσεις. Ήρθε μετά από την καρποφόρα συνάντη-
ση του προέδρου Πλεβνέλιεφ με 150 επιχειρηματίες 
η οποία έγινε στη Σόφια στις 26 Απριλίου 2012.

Στην εν λόγω συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρό-
σωποι των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών στον 
τραπεζικό τομέα, τη βιομηχανία, τις κατασκευές και 
τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και οι πρέσβεις της Ελ-
λάδας και της Κύπρου, κκ. Θρασύβουλος Σταματό-
πουλος και Σταύρος Αμβροσίου.

Για τη συνάντηση στην Αθήνα το ΕΕΣΒ εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες του στις GLOBUL,Alpha Bank 
Bulgaria, Germanos και UBB.   
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Най-важните 
реформи според 

българите трябва 
се направят в 

сектора „пазар на 
труда, заетост и 

доходи“

Σύμφωνα με τους 
Βουλγάρους οι 
σημαντικότερες 
μεταρρυθμίσεις 
πρέπει να γίνουν 

στον τομέα 
της «αγοράς 

εργασίας, 
απασχόλησης 

και εισοδημάτων»

АКТУАЛНО НАЦИО-
НАЛНО представи-

телно проучване на 

Институт „Отворе-

но общество“* сред 

1169 души показва, че 

гражданите на Бълга-

рия дефинират нови 

обществени приори-

тети. Обществото 

дава положителна 

оценка на мащабно-

то инфраструктур-

но строителство, но 

дава знак, че вече е 

крайно време за по-

вече реформи и мер-

ки в икономиката. В 

топ три на приори-

тетите за реформи 

са поставени сфери-

те „пазар на труда, 

заетост и доходи”, 

„здравеопазване” и 

„икономически рас-

теж”. Всичко това 

само показва, че ико-

номиката трябва да 

бъде приоритет в 

България – от гледна 

точка на политика и 

реформи и дори на-

чин на мислене. 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ και 
αντιπροσωπευτική για 
τη χώρα δημοσκόπη-
ση του Ινστιτούτου 
«Ανοικτή κοινωνία»*, 
που έγινε σε δείγμα 
1169 ατόμων, δείχνει 
ότι οι Βούλγαροι πολί-
τες διατυπώνουν νέες 
προτεραιότητες για την 

κοινωνική ζωή. Οι πο-
λίτες κρίνουν θετικά τις 
ευρείας κλίμακας κατα-
σκευές υποδομών, κα-
θιστούν όμως σαφές ότι 
ήρθε η ώρα για περισ-
σότερες μεταρρυθμίσεις 
και μέτρα στην οικονο-
μία. Ανάμεσα στις τρεις 
πρώτες προτεραιότητες 
τοποθετούνται οι με-
ταρρυθμίσεις στους το-
μείς «αγοράς εργασίας, 
απασχόλησης και εισο-
δημάτων», «υγείας» και 
«οικονομικής ανάπτυ-
ξης». Όλα αυτά αναδει-
κνύουν ότι η οικονομία 
θα πρέπει να αποτελέ-
σει προτεραιότητα για 
τη Βουλγαρία – όχι μόνο 
από άποψη πολιτικής 
και μεταρρυθμίσεων.

Новите приоритети за България
Οι νέες προτεραιότητες για τη Βουλγαρία

Има сериозно разминаване между сферите, в които гражданите очакват 
реформи, и сферите, в които правителството концентрира усилията си

Υπάρχει σημαντική απόσταση μεταξύ των τομέων στους οποίους οι πολίτες επιθυμούν 
μεταρρυθμίσεις και εκείνων στους οποίους έχει συγκεντρώσει τις προσπάθειές της η κυβέρνηση

КАК СМЯТАТЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ РАЗВИЕ ОБЩАТА 
ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА 
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА?

ΠΏΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΏΜΗ ΣΑΣ, ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΤΕΙ Η 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΏΡΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ;

МНОГО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ
ΘΑ ΒΕΛΤΙΏΘΕΙ ΠΟΛΥ

МАЛКО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ
ΘΑ ΒΕΛΤΙΏΘΕΙ ΛΙΓΟ 20%

13%

14%

2%

39%

39% не очакват промяна в икономическата 
ситуация в следващите 12 месеца. Песимисти-
те малко преобладават над оптимистите, но 
това постепенно се променя.

Το 39% των Βουλγάρων δεν αναμένουν αλλαγές στην οι�
κονομική κατάσταση κατά το προσεχές έτος. Ο αριθμός 
των απαισιόδοξων είναι μεγαλύτερος, αλλά η τάση αυτή 
σταδιακά ανατρέπεται.

60

50

40

30

20

10
10.2008 3.2009 10.2009

ЩЕ СЕ ПОДОБРИ
ΘΑ ΒΕΛΤΙΏΘΕΙ

НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ
ΔΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

ЩЕ СЕ ВЛОШИ
ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΝΏΘΕΙ

3.2010 2.2011 7.2011 5.2012

49%
29%

14%
3% 3% 2%

Едва 49% от българите работят, значителна част са 
неработещи пенсионери, а сериозен брой са безработните.

Προς το παρόν μόλις το 49% των Βουλγάρων έχουν απασχό�
ληση, ένα σημαντικό ποσοστό αποτελούν οι μη εργαζόμενοι 
συνταξιούχοι, καθώς και οι άνεργοι.

РАБОТЯТ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

НЕРАБОТЕЩИ 
ПЕНСИОНЕРИ

ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

БЕЗРАБОТНИ
ΑΝΕΡΓΟΙ

УЧАТ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ДОМАКИНИ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ

В ОТПУСК ПО  
МАЙЧИНСТВО

ΜΕ ΑΔΕΙΑ 
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

КАКЪВ Е ВАШИЯТ СОЦИАЛЕН СТАТУС В МОМЕНТА? 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ
ΔΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

МАЛКО ЩЕ СЕ ВЛОШИ
ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΝΏΘΕΙ ΛΙΓΟ

МНОГО ЩЕ СЕ ВЛОШИ
ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΝΏΘΕΙ ΠΟΛΥ

Макроикономика / Μακροοικονομική
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За вас лично в кои сфери е  
най-важно да има реформи 
в страната? 
Най-важните реформи според българите трябва се на-

правят в сектора „пазар на труда, заетост и доходи“, 

следвани от „здравеопазване“ и „икономически растеж“. 

Социалните политики идват след това, а сферите „съ-

дебна система“ и „вътрешен ред и сигурност“ се нареж-

дат още по-надолу. 

Σύμφωνα με τους Βουλγάρους οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις 
πρέπει να γίνουν στον τομέα της «αγοράς εργασίας, απασχόλησης 
και εισοδημάτων», με την «υγεία» και την «οικονομική ανάπτυξη» 
να έρχονται στις επόμενες θέσεις. Ακολουθούν οι κοινωνικές πολι-
τικές, ενώ οι τομείς του «δικαστικού συστήματος» και της «δημό-
σιας τάξης και ασφάλειας» κατατάσσονται ακόμα πιο χαμηλά.

ПАЗАР НА ТРУДА, ЗАЕТОСТ И ДОХОДИ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ46%

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ / ΥΓΕΙΑ42%

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ31%

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА    ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ21%

ОБРАЗОВАНИЕ   ΠΑΙΔΕΙΑ15%

9% СЪДЕБНА СИСТЕМА / ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

9% НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ / ΔΕΝ ΕΧΏ ΓΝΏΜΗ

8% ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6% РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5% СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ / ΓΕΏΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

5% ТЪРГОВИЯ / ΕΜΠΟΡΙΟ

В РЕФОРМИРАНЕТО НА КОИ СФЕРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО:

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ΥΓΕΙΑ

3%

48%

ПАЗАР НА ТРУДА, 
ЗАЕТОСТ И ДОХОДИ

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

2%

48%

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3%

45%

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20%

5%

ОБРАЗОВАНИЕ

ΠΑΙΔΕΙΑ

4%

19%

СЪДЕБНА СИСТЕМА

 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4%

15%

ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

22%

12%

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

11%

7%

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ

ΓΕΏΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

5%

6%

ТУРИЗЪМ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

10%

5%

ИНФРАСТРУКТУРА

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 4%

68%

Е НАЙ-ВАЖНО ДА ПРОДЪЛЖИ 
РЕФОРМИТЕ В СТРАНАТА?

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ;

ПОСТИГА НАЙ-ГОЛЯМ УСПЕХ В 
УПРАВЛЕНИЕТО ДОСЕГА?

ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 
ΣΤΙΓΜΗΣ;

ПРЕЗИДЕНТЪТ / Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 30 236

ПРАВИТЕЛСТВОТО / Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

22 31 343

ПАРЛАМЕНТЪТ / ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
10 32 452

СЪДЪТ / ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

12 342

ПОЛИЦИЯТА / Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
27 34 254

БНБ / ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
254 29 18

БАНКИТЕ / ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
3 20 35 24

В КАКВА СТЕПЕН МОЖЕ ДА СЕ ИМА ДОВЕРИЕ  
НА СЛЕДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (В %) ?

ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ (ΣΕ %);

* ЦЯЛОТО ИЗСЛЕДВАНЕ Е ДОСТЪПНО НА WWW.OPENDATA.BG
* Η ΠΛΗΡΗΣ ΈΡΈΥΝΑ ΔΗΜΟΣΙΈΥΤΗΚΈ ΣΤΗ ΔΙΈΥΘΥΝΣΗ HTTP://WWW.OPENDATA.BG

Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, 
είναι οι τομείς που πρέπει 
να μεταρρυθμιστούν κατά 
προτεραιότητα;

49% 14%
ОТ БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ ОТ БЪЛГАРИТЕ СА БЕЗРАБОТНИ

ΤΟ 49% ΤΏΝ  
ΒΟΥΛΓΑΡΏΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΤΟ 14% ΤΏΝ  
ΒΟΥΛΓΑΡΏΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

33
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Политика / Πολιτική 

Π ρόκειται για ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα που οι περισσό�
τεροι άνθρωποι του επιχει�
ρηματικού κόσμου ούτε καν 

το σκέφτονται. Ωστόσο, το πρόβλημα της 
ανεργίας των νέων είναι δυνατόν να μετα�
μορφώσει την οικονομία της Βουλγαρίας. 
Οι τάσεις στη χώρα ακολουθούν τις γενικές 
αλλαγές που χαρακτηρίζουν την ευρωπα�
ϊκή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στατι�
στικά στοιχεία της �������� όμως, το ποσο��������� όμως, το ποσο� όμως, το ποσο�
στό των ανέργων νέων στη Βουλγαρία, το 

οποίο ανήλθε στο 26,6% το 2011, υπερβαί�
νει τα μέσα επίπεδα της Ευρώπης. Τα στοι�
χεία της εθνικής στατιστικής επιβεβαιώνουν 
τις αρνητικές προβλέψεις, καταγράφοντας 
πάνω από 31% ανέργων νέων για το πρώτο 
τρίμηνο του 2012.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ερ-
γασίας (ΔΟΕ), αιτίες για την τάση αυτή, οι 
οποία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρό-
νια, είναι η δύσκολη εύρεση εργασίας και 
η σταδιακή βελτιστοποίηση των επιχειρή-
σεων. Τα στοιχεία της στατιστικής για το 

2011 δείχνουν ότι ο αριθμός των απασχο-
λουμένων ηλικίας 15-24 ετών ανήλθε στα 
179000 άτομα, εκ των οποίων μόλις το 8% 
είναι ανώτατης εκπαίδευσης. Πρέπει να 
σημειωθεί ωστόσο ότι σχεδόν το 77% των 
οικονομικά μη ενεργών νέων αφήνουν σε 
δεύτερο πλάνο την αναζήτηση εργασίας 
λόγω των σπουδών που κάνουν. Από την 
άλλη όμως, η πρακτική της μη σύναψης 
συμβάσεων εργασίας είναι δυνατόν να δη-
μιούργησε στατιστικά κενά σε ό,τι αφορά 
την προσωρινή και την εποχιακή απασχό-

Т ова е един глобален проблем, 
за който повечето хора в биз-
неса дори не се замислят. Но 
дългосрочно той може да про-

мени българската икономика: младежка-
та безработица. Тенденциите в България 
следват общото развитие на трудовия 
пазар в Европа. Според Евро- стат безра-
ботните младежи в страната през 2011 г.  

са 26.6%, което е над средните стойно-
сти за Европа. Данните на НСИ потвърж-
дават предположенията за отрицателно 
развитие, като отчитат над 31% безрабо-
тица при младите за първото тримесе-
чие на 2012 г. 

Международната организация на 

труда (МОТ) посочва като причини 

за запазването на тази тенденция и 

през следващите години трудности-

те в намирането на работа, как-

то и постепенното оптимизиране 

на бизнеса. Реалната статистика 

показва, че през 2011 г. заетите на 

възраст между 15 и 24 години са били 

179 хил. Едва 8% от тях са с висше 

образование. Във връзка с тези данни 

близо 77% от неактивните на тру-

Οι επιπτώσεις για τη Βουλγαρία 
από την ανεργία των νέων

Последиците от младежката 
безработица за България
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ληση των νέων.
Η προσωρινή απασχόληση των νέων 

έναντι χαμηλής αμοιβής, που τώρα απο-
τελεί τη συνήθη πρακτική, δε θα δημιουρ-
γήσει προβλήματα σε βραχυπρόθεσμη 
βάση, αλλά η συνέχιση της τάσης αυτής 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την 
παραγωγικότητα, όσο και τη χρηματοδό-
τηση του ασφαλιστικού (συνταξιοδοτικού) 
ταμείου. Για να εξισορροπηθεί το συντα-
ξιοδοτικό σύστημα, είναι ανάγκη ο αριθ-
μός των απασχολουμένων στη χώρα να 
αυξηθεί κατά 50% έναντι του αριθμού των 
συνταξιούχων. Αυτό δε φαίνεται να είναι 
εύκολα εφικτό, εάν λάβουμε υπόψη τις δυ-
νατότητες για εργασία εκτός Βουλγαρίας 
που βάζουν σε κίνδυνο τη δημογραφική 
ανάπτυξη της χώρας.

Πάντως, ακόμα κι αν δεν γίνει η επι-

λογή της μετανάστευσης, πάλι υπάρχουν 
μεγάλα εμπόδια στην εύρεση και την ανά-
ληψη εργασίας, συγκεκριμένα: η έλλειψη 
πείρας, ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων για 
πρακτική εξάσκηση, η μη ανταπόκριση 
της εκπαίδευσης που παρέχουν τα σχολεία 
και τα ΑΕΙ στις απαιτήσεις των επιχειρή-
σεων. Πέρα από την πρόωρη διακοπή 
των σπουδών, εμπόδιο στην αποκόμιση 
της απαιτούμενης ειδίκευσης αποτελούν 
οι δομικές αλλαγές του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος είναι τα γλωσσικά λύκεια τα οποία 
προσελκύουν μεγάλο αριθμό εφήβων, 
αλλά δεν παρέχουν το πλήρες φάσμα 
γνώσεων και ικανοτήτων που χρειάζονται 
για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Τα 
επαγγελματικά λύκεια, αφετέρου, με την 
έμφαση που δίνουν στην πρακτική κατεύ-
θυνση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω 
των απαρχαιωμένων υποδομών και της μη 
αποτελεσματικής εκπαίδευσης.

Οι προσπάθειες για την επίλυση του 

προβλήματος πρέπει να στραφούν στις 
ίδιες τις ρίζες του, δηλαδή το εκπαιδευτι-
κό σύστημα. Είναι σημαντικό να παρέ-
χονται δυνατότητες στενής εξειδίκευσης 
και επαγγελματικού προσανατολισμού 
ήδη στην αρχική φάση της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Σε μια δεύτερη φάση, 
μετά την ολοκλήρωση δευτεροβάθμιων ή 
τριτοβάθμιων σπουδών, εφαρμόζεται το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού» του υπουργείου 
Εργασίας και Πρόνοιας, το οποίο υποστη-
ρίζει την προώθηση της επιχειρηματικό-
τητας και τη βελτίωση των επαγγελματι-
κών ικανοτήτων των νέων. Παρόλα αυτά, 
επισημαίνει ο οικονομολόγος Γκεόργκι 
Γκάνεφ, χρειάζονται περαιτέρω μεταρρυθ-
μίσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, 
καθώς και νέες επενδύσεις ως βασική προ-
ϋπόθεση για τη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας. Με καλές προοπτικές ως προς αυτό 
είναι οι τομείς της υγείας, του τουρισμού, 
και της γεωργίας.   

довия пазар младежи продължават 

образованието си и затова оставят 

търсенето на работа на заден план. 

От друга страна, данни за временна-

та и сезонната заетост би могло да 

отсъстват от представената ста-

тистика поради честата липса на 

сключен трудов договор.

В краткосрочен план временна-

та заетост на младежите при ниско 

заплащане, както е характерно за 

момента, не би представлявала про-

блем, но нейното по-продължително 

развитие би довело до трудности 

в производителността и финанси-

рането на пенсионния фонд. Балан-

сирането на пенсионната система 

изисква 50% увеличение на броя на 

работещите спрямо броя на пенси-

онерите в страната. Тази необходи-

мост обаче е поставена пред факта 

за възможностите за работа извън 

България, което извежда на преден 

план рисковете за демографското 

развитие в страната. 

И все пак, ако изборът „чужбина“ 

не бъде взет, остават големи труд-

ности при намирането и започва-

нето на работа. Това са липсата на 

опит и големият брой кандидат-

стващи за стажове, както и неадек-

ватното спрямо изискванията на 

бизнеса обучение в училищата и ви-

сшите учебни заведения. Наред с ран-

ното прекратяване на обучението 

структурните проблеми в образо-

вателната система представляват 

пречка за достигане на необходи-

мата квалификация. В този аспект 

фокусът е върху езиковите гимна-

зии, които привличат голям брой 

младежи, но не предоставят пълния 

спектър на подготовка за навлизане 

в трудовия пазар. Професионалните 

гимназии със силно практическа на-

соченост се сблъскват с трудности 

поради остаряла материална база и 

неефективно обучение. 

Възможностите за решаване на 

проблема трябва да бъдат насоче-

ни към корена му: образователната 

система. Необходими са промени 

като нужда от профилиране и профе-

сионална ориентация още в начална 

фаза на гимназиалното обучение. В 

по-късен етап - след завършване на 

средно или висше образование, опе-

ративната програма „Развитие на 

човешките ресурси“ на социалното 

министерство подпомага предпри-

емачеството сред младите хора и 

усъвършенстването на професио-

налните им умения. Въпреки това, 

казва икономистът Георги Ганев, 

трябва да се развива образователна-

та реформа, както и инвестициите, 

които са предпоставка за създаване 

на работни места. Благоприятни сек-

тори за това са здравеопазването, 

туризмът и земеделието.   

26.6%
Е МЛАДЕЖКАТА 

БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

ΣΤΟ 26,6% Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

77% 
ОТ ТЯХ В МОМЕНТА УЧАТ

ΤΟ 77% ΤΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΏΝ ΝΕΏΝ 
ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
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В ъпреки критиките и явните нужди от 
подобрения, туристическият бранш 
в България е уникален. Дори и в го-
дините на криза оборотът в българ-

ския туризъм след 2008 г. продължи да расте със 
средно 13% годишно (данните са на Национал-
ния статистически институт). Към 2011 г. той носи 
13% от БВП на страната. Това все още е далеч 
от стойностите за Хърватия или Гърция (съот-
ветно 27% и 17%) , но въпреки това туризмът е 
ключов за икономиката на България. „Генерално 
може да се каже, че туризмът успява да се дока-
же като печеливша индустрия измежду всички 
икономики на България”, казва Румен Драганов, 
председател на Института за анализи и оценки 
в туризма. 

Големите надежди 
в туризма

Οι μεγάλες ελπίδες 
στον τουρισμό

Π αρά τις κριτικές και την εμφανή ανάγκη 
για βελτιώσεις, ο τουριστικός τομέας 
της Βουλγαρίας είναι ιδιόμορφος. Μετά 
το 2008 ο τζίρος του τομέα συνέχισε, 

ακόμα και σε καιρό κρίσης, να αυξάνεται κατά 13% 
σε μέση ετήσια βάση (σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου), αγγίζοντας το 
13% του ΑΕΠ της χώρας κατά το 2011. Μολονότι το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να απέχει αρκετά από τα 
επίπεδα στην Κροατία και την Ελλάδα (27% και 17% 
αντιστοίχως), ο τουρισμός κατέχει πρωταρχική θέση 
στην οικονομία της Βουλγαρίας. «Σε γενικές γραμμές, 
μπορούμε να πούμε πως ο τουρισμός αποδείχτηκε η 
πιο κερδοφόρα βιομηχανία στη Βουλγαρία», λέει ο 
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Αναλύσεων 
και Αξιολογήσεων, κ. Ρούμεν Ντραγκάνοφ.

Икономика / Οικονομική
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НО КАКВО СЕ СЛУЧИ 
ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2012 Г.?

“Летният туризъм и през 2012 г. генерира 

75% от приходите в бранша в България”, каз-

ва Драганов. Актуалните анализи на летния 

сезон към редакционното приключване на 

това издание показват ръст от 5% на посе-

тилите Черноморието чуждестранни ту-

ристи през 2012 г. По-голямата част от тях 

са били в южните курорти. На пръв поглед 

това е успокояване в темповете на нара-

стване броя на посетителите, както чуж-

денци, така и българи. Mежду 2002 и 2008 г., 

годишният растеж се движеше в рамките на 

25 и 30%, а през миналата година той беше 

около 7%. 

Но слабият ръст е очакван. На 18 юли на 

„Летище Бургас“ бе извършен терористичен 

акт, който взе седем жертви, шест от тях 

израелски туристи. Атентатът е безпреце-

дентен в историята на България и със сигур-

ност намали интереса на посетителите от 

чужбина. Интересни ще са бъдещите анализи 

дали те са били основно от Израел или атен-

татът се е отразил и на туристите от дру-

ги държави. 

Но успокоението в ръста на туризма има 

и други, рационални причини. Пазарът през 

2012 г. се насити, а и кризата в строител-

ството ограничи инвестициите в нови хо-

тели и туристически мощности. Местата 

за подслон вече не се появяват с мащабните 

темпове от последните години. Това е явен 

признак и за това, че търсенето на легла по 

Черноморието е заситено. “Успокояването 

на пазара определено ще продължи и в след-

ващите години с един ръст, който ще бъде 

в рамките между 3 и 5%”, казва още Румен 

Драганов. 

В същото време летният туристиче-

ски сезон 2012 г. показа и някои положителни 

тенденции. Признак за професионализиране-

то на бранша е намаляването на сигналите 

за хранителни отравяния по Черноморието 

почти до нула. Оптимизирането на пътна-

та инфраструктура също имаше положител-

но влияние върху туризма. 

Въпреки това и предизвикателствата за 

следващите години не са малко. Промяната 

на климата в България дава възможност на 

бранша да разшири летния сезон. Възмож-

ностите за културен туризъм през по-малко 

слънчевите месеци за момента също са под-

ценени. Броят на туристите в София в по-

следните години пада, въпреки че столицата 

става все по-интересна, особено за групите 

млади туристи. Това означава, че държавата 

трябва да продължи с инвестициите в бран-

дирането на страната и да засили нейния 

маркетинг.   

ΚΙ ΩΣΤΟΣΟ, ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2012;

«Κατά το 2012, το 75% των εσόδων στον τομέα προ-
ήλθαν ξανά από το θερινό τουρισμό», επισημαίνει ο 
Ντραγκάνοφ. Μέχρι την ολοκλήρωση της σύνταξης 
του παρόντος τεύχους, οι αναλύσεις της θερινής 
σεζόν έδειχναν ότι ο αριθμός των αλλοδαπών που 
επισκέφτηκαν τις παράκτιες περιοχές της Μαύρης 
θάλασσας αυξήθηκε το 2012 κατά 5%. Ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός επισκέψεων καταγράφηκε στα νότια 
παραθεριστικά κέντρα. Σε πρώτη ανάλυση αυτό 
σημαίνει ότι η ανοδική πορεία του αριθμού των 
επισκεπτών, αλλοδαπών και Βουλγάρων, έχει ανα-
κοπεί. Από το 2002 μέχρι το 2008 η ετήσια αύξηση 
κυμαινόταν μεταξύ 25 και 30%, ενώ το περασμένο 
έτος περιορίστηκε στο 7%.

Ωστόσο, η μικρή αυτή αύξηση ήταν αναμενό-
μενη. Στις 18 Ιουλίου στο Αεροδρόμιο της πόλης 
Μπουργκάς επτά άτομα, ανάμεσά τους έξι τουρί-
στες από το Ισραήλ, έγιναν θύματα τρομοκρατι-
κής επίθεσης. Η τρομοκρατική αυτή πράξη, χωρίς 
προηγούμενο στα χρονικά της χώρας, αναμφίβο-
λα μείωσε το ενδιαφέρον των ξένων τουριστών. Οι 
μελλοντικές αναλύσεις θα δείξουν εάν η επίθεση 
επηρέασε κυρίως τους ενδεχόμενους επισκέπτες 
από το Ισραήλ ή και από άλλες χώρες.

Η επιβράδυνση του δείκτη επηρεάστηκε και 
από άλλους, ορθολογικής φύσεως, παράγοντες. 
Το 2012 στην κορεσμένη αγορά προστέθηκε και η 
κρίση στον τομέα των κατασκευών με αποτέλεσμα 
να περιοριστούν οι επενδύσεις σε νέα ξενοδοχεία 
και τουριστικές εγκαταστάσεις. Η κατασκευή νέων 
τουριστικών καταλυμάτων δεν εμφανίζει πλέον 
τους γοργούς ρυθμούς των τελευταίων ετών, κάτι 
που αποτελεί σαφή ένδειξη για τον κορεσμό της ζή-
τησης κλινών στις παράκτιες περιοχές της Μαύρης 
θάλασσας. «Η ισορρόπηση της αγοράς σίγουρα θα 
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με έναν δείκτη 
που θα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5%», συμπληρώνει 
ο Ρούμεν Ντραγκάνοφ.

Παράλληλα, η θερινή τουριστική σεζόν του 2012 
παρουσίασε και μερικές θετικές τάσεις. Ένδειξη για 
την επαγγελματοποίηση του τομέα αποτελεί η σχε-
δόν πλήρης απουσία κρουσμάτων τροφικής δηλη-
τηρίασης στις παρευξείνιες περιοχές της Βουλγαρί-
ας. Η βελτιστοποίηση των οδικών υποδομών επίσης 
επηρέασε θετικά τον τουρισμό.

Παρόλα αυτά το μέλλον επιφυλάσσει αρκετές 
προκλήσεις. 

Οι κλιματικές αλλαγές που υφίσταται η χώρα 
θα οδηγήσουν στην επέκταση της θερινής σεζόν. 
Προς το παρόν οι δυνατότητες πολιτιστικού του-
ρισμού κατά τους λιγότερο ηλιόλουστους μήνες 
υποτιμούνται. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των 
επισκεπτών της Σόφιας σημείωσε κάθοδο αν και η 
πρωτεύουσα γίνεται όλο και πιο ελκυστική, ιδίως 
για ιδίως για τους νέους τουρίστες. Αυτό συνεπάγε-
ται ότι το κράτος πρέπει να συνεχίσει να χρηματο-
δοτεί τη διαφήμιση, ενισχύοντας ταυτόχρονα και το 
μάρκετινγκ της χώρας.   

Летният 
туристи-

чески сезон 
2012 г. пока-
за и положи-
телни тен-

денции

Η θερινή του-
ριστική σεζόν 
του 2012 πα-
ρουσίασε και 
μερικές θετι-

κές τάσεις
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ДЪЛГO ВРЕМЕ телекомуникационният сек-

тор беше сред най-бързо растящите и пе-

челивши пера в икономиката на България. В 

последните години динамиката на бизнеса 

се промени – печалбите на телекомите на-

маляха, очакванията на клиентите им от 

своя страна скочиха. Към това прибавяме и 

потенциалните промени на собствеността 

на някои от големите играчи в сферата. Въ-

обще – очертава се интересна есен за теле-

комуникационния бранш. 

Цифрите говорят сами – докато през 

2009 г. средната печалба на трите мобилни 

оператора в България – „Мобилтел“, БТК и 

„Космо България мобайл“ (GLOBUL), е била 160 

млн. лв., през 2011 г. тя е паднала до средно 

43 млн. лв. (в данните за 2011 г. не е включена 

печалбата на GLOBUL). Въпреки че не с такъв 

голям мащаб, оборотът на фирмите също 

пада: с 10% за същия период. 

Тези факти имат своите причини. През 

годините пазарът се насити и нови клиенти 

на услугите на трите фирми на практика 

няма – към 2011 г. в България на глава от на-

селението се падат средно по 1.5 сим карти. 

Това преориентира борбата между фирми-

те от такава за нови клиенти към друга 

– борба за тяхното задържане. Логично, це-

ните на услугите паднаха, а компаниите за-

почнаха да търсят нови ниши и да покриват 

по-широк технологичен спектър. Те се ориен-

тираха към предлагането на интернет паке-

ти, телевизия, дори фиксирани телефони. 

Важен фактор в бизнеса играят и законо-

вите регулации. В последните години евро-

пейските директиви наложиха постепенно 

намаляване на цените за роуминг услугите. 

През лятото на 2012 г. падна и цената на 

разговорите между два различни оператора. 

И двете услуги до момента гарантираха до-

бри приходи на компаниите. 

Въпреки стесняващия се пазар обаче мо-

билните оператори в България може и да се 

увеличат. Изцяло местната компания “Булса-

тком” на няколко пъти обяви амбициите си 

да започне да предлага мобилни услуги. Тепър-

ва предстои да стане ясно дали намерения-

та на фирмата ще станат реалност, но тя 

Мобилните 
оператори: 
по-бавна 
скорост

вече има сериозна основа и верни клиенти 

благодарение на голямата си мрежа абонати 

на кабелна телевизия и интернет.

Предстоят и други пазарни рокади: след дъл-

ги преговори стана ясно преструктуриране-

то на БТК, в частност търговската є марка 

VIVACOM. Втората по големина руска банка 

ВТБ Капитал и българската Корпоративна 

търговска банка купуват над 70 процента 

от компанията. Детайлите, потенциални-

те промени в структурата на БТК, както и 

крайният резултат за клиентите є все още 

не са известни. Също така не са изключени и 

други промени на собствениците на фирми-

те в телекомуникационния бранш. 

В крайна сметка финансовите и струк-

турните сътресения в сектора са по-ско-

ро положителни за крайния клиент. Никога 

преди не е имало толкова промоции, изгодни 

пакетни услуги. Маркетинговите усилия на 

фирмите се увеличиха и те окончателно се 

центрираха върху клиента: какво иска той, 

на каква цена, с колко голяма скорост?

Всичко това направи пазара далеч по-ин-

тересен, а не е изключено големите промени 

тепърва да предстоят.    

Никога пре-
ди не е имало 
толкова про-
моции, изгод-
ни пакетни 

услуги

Икономика / Οικονομική
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ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ διάστημα ο τομέας των 
τηλεπικοινωνιών ήταν ένα από τα πιο γρήγορα ανα-
πτυσσόμενα και κερδοφόρα κονδύλια της βουλ-
γαρικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια όμως η 
δυναμική του τομέα άλλαξε: τα κέρδη των εταιρει-
ών κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν ενώ, ταυτόχρο-
να, οι απαιτήσεις των πελατών αυξήθηκαν. Σε αυτό 
πρέπει να προστεθεί και η ενδεχόμενη αλλαγή στην 
ιδιοκτησία μερικών από τους μεγαλύτερους παίκτες 
του χώρου. Με άλλα λόγια, διαφαίνεται ένα ενδια-
φέρον φθινόπωρο για τον κλάδο των τηλεπικοινω-
νιών. 

Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους: ενώ το 2009 ο 
μέσος κέρδος των τριών παρόχων κινητής τηλεφω-
νίας – Mobiltel, Βουλγαρικής Εταιρείας Τηλεπικοι-
νωνιών και Cosmo Bulgaria Mobile (GLOBUL) – ανήλ-
θε στα 160 εκατ. λέβα, το 2011 σημείωσε πτώση 

Με μικρότερη 
ταχύτητα οι πάροχοι 
κινητής τηλεφωνίας

αγγίζοντας τα 43 εκατ. λέβα (τα στοιχεία για το 2011 
δεν περιλαμβάνουν το κέρδος της GLOBUL). Την 
ίδια περίοδο, έστω και όχι τόσο θεαματικά, υποχώ-
ρησε και ο κύκλος εργασιών τους, σημειώνοντας 
πτώση κατά 10%.

Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Με την πά-
ροδο του χρόνου η αγορά επεκτάθηκε αρκετά και 
στην ουσία δεν υπάρχουν νέοι πελάτες για τις υπη-
ρεσίες των τριών εταιρειών. Προς το 2011 ο κατά 
κεφαλήν αριθμός των καρτών SIM στη Βουλγαρία 
ήταν κατά μέσον όρο 1,4. Έτσι, οι εταιρείες δεν 
ανταγωνίζονται πλέον για την προσέλκυση αλλά 
για τη διατήρησή των πελατών τους. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, οι τιμές των υπηρεσιών μειώθηκαν 
ενώ οι εταιρείες άρχισαν να αναζητούν νέες ευκαι-
ρίες και να καλύπτουν όλο και ευρύτερο φάσμα 
τεχνολογιών. Προσανατολίστηκαν δηλαδή στην πα-
ροχή πακέτων Διαδικτύου, τηλεόρασης, ακόμα και 
σταθερής τηλεφωνίας.

Σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του 
τομέα αποτελούν και οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα 
τελευταία χρόνια οι οδηγίες της ΕΕ επέβαλαν σταδι-
ακή μείωση στις τιμές των υπηρεσιών διεθνούς πε-
ριαγωγής. Το καλοκαίρι του 2012 μειώθηκαν και οι 
τιμές των κλήσεων μεταξύ δύο διαφορετικών παρό-
χων. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι εταιρείες εισέπρατταν 
σημαντικά έσοδα από τις δύο αυτές υπηρεσίες.

Ωστόσο, παρά τη συρρίκνωση της αγοράς ο 
αριθμός των παρόχων κινητής τηλεφωνίας στη 
Βουλγαρία είναι δυνατό να αυξηθεί. Η Bulsatcom, 
μια εξολοκλήρου τοπική εταιρεία, έχει ανακοινώσει 
επανειλημμένως τις φιλοδοξίες της να εισέλθει στο 
πεδίο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στο προ-
σεχές μέλλον θα καταστεί σαφές εάν οι προθέσεις 
αυτές θα πραγματοποιηθούν, η εταιρεία πάντως 
διαθέτει ήδη σπουδαίες βάσεις και πιστούς πελάτες 
χάρη στο μεγάλο δίκτυο συνδρομητών καλωδιακής 
τηλεόρασης και υπηρεσιών Internet.

Επίσης, η αγορά θα υποστεί και άλλες ανακατα-
νομές. Μετά από μακρόχρονες διαπραγματεύσεις 
η αναδόμηση της Βουλγαρικής Εταιρείας Τηλεπι-
κοινωνιών (ΒΕΤ), συγκεκριμένα της εμπορικής της 
ονομασίας VIVACOM, είναι ήδη γεγονός. Η δεύτε-
ρη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα VTB Capital και 
η βουλγαρική Συνεταιριστική Εμπορική Τράπεζα 
(Corporate Commercial Bank) θα αγοράσουν το 
70% της εταιρείας. Δεν υπάρχει ακόμα σαφήνεια 
γύρω από τις λεπτομέρειες, τις ενδεχόμενες αλλα-
γές στη δομή της ΒΕΤ, καθώς και τις τελικές επιπτώ-
σεις για τους πελάτες. Παράλληλα, δεν αποκλείεται 
να γίνουν και άλλες αλλαγές στην ιδιοκτησία των 
εταιρειών του τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Σε τελική ανάλυση όμως, οι χρηματοοικονομι-
κές και δομικές αναταραχές στον τομέα είναι μάλ-
λον θετικές για τους τελικούς πελάτες. Ποτέ στο πα-
ρελθόν δεν παρέχονταν τόσο πολυάριθμες ειδικές 
προσφορές και φτηνές υπηρεσίες πακέτου. Το μάρ-
κετινγκ των εταιριών κινητοποιήθηκε και εστιάστη-
κε στις απαιτήσεις των πελατών – το τι αναζητούν, 
σε τι τιμή και με πόσο μεγάλη ταχύτητα.    

Ποτέ στο πα-
ρελθόν δεν πα-
ρέχονταν τόσο 
πολυάριθμες 
ειδικές προ-
σφορές και 

φτηνές υπηρε-
σίες πακέτου 
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Интервю / Συνέντευξη 

Аз твърдя, че частни-
кът управлява една сто-
панска дейност по-добре 

от държавата

Πιστεύω ότι ο ιδιώτης είναι σε 
θέση να χειρίζεται μια επιχει-
ρηματική δραστηριότητα κα-

λύτερα από το κράτος
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Ситуацията днес няма да е вечна, казва министър Московски 

пред главния редактор на Балкански хоризонти”  

Веселин Митков

Η σημερινή κατάσταση δεν θα συνεχιστεί για πάντα, σημειώνει ο υπουργός 
κ. Μοσκόφσκι μπροστά στον αρχισυντάκτη των «Βαλκανικών οριζόντων»  

κ. Βεσελίν Μίτκοφ

Гърция 
винаги е била 
приоритет

Πάντα ήταν 
προτεραιότητά 
μας η Ελλάδα

Г-н Московски, вие сте човек, който 
идва от бизнеса. Какви са впечатления-
та ви от гръцките фирми, които опери-
рат в България? 
По-голямата част от тях са сериозни 

структури, мултинационални концер-

ни. Тази част от тях, които работят по 

инфраструктурните проекти, което е 

моят ресор, се справят добре, нямаме ня-

какви проблеми с тях. В Оперативна про-

грама „Транспорт” работихме с „Актор” 

по част от пътните проекти и с „Терна” 

в железопътното строителство. При 

„Актор” имаше една липсваща съставка – 

полимер – при стоежа на магистрала „Тра-

Κύριε Μοσκόφσκι, είστε άνθρωπος των επι-
χειρήσεων. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από 
τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στη Βουλγαρία; 
Το μεγαλύτερο μέρος από αυτές είναι σπουδαίοι 
οργανισμοί, πολυεθνικά σωματεία. Όσες συμμε-
τέχουν στα έργα υποδομής, με τα οποία έχει να 
κάνει το δικό μου χαρτοφυλάκιο, κάνουν καλά τη 
δουλειά τους, δε δημιουργούν κανένα πρόβλημα. 
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μεταφορές» συνεργαστήκαμε με την «Άκτωρ» 
σε έργα οδοποιίας, καθώς και με την «Τέρνα» 
στην κατασκευή σιδηροδρόμων. Κατά την κατα-
σκευή του αυτοκινητοδρόμου «Τράκια» παρου-
σιάστηκε έλλειψη ενός πολυμερούς υλικού. Πρό-
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От май 2011 г. 

Ивайло Московски 

(40) е министър 

на транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията. Преди 

това две години 

той заемаше поста 

на заместник-

министър. 

Московски има 

сериозен опит 

като бизнесмен и 

предприемач. 

кия”. Това обаче беше технически дефект, 

крайната формула не беше постигната. Но 

това са проблеми, типични за всички компа-

нии. В началото на тръжните процедури се 

опасявахме, че тези компании дават твърде 

ниски цени, но фактът, че се справят, гово-

ри добре за тях, явно имат ресурс. Това са 

компании с опит в Гърция и в Европа, които 

се движат в срокове.

Правителството на България опитва да 
насърчи предприемачеството. Как се случ-
ва това във вашата сфера? 
Влизайки в Европейския съюз, идеята при оп-

ределяне на приоритетите за транспорт-

ната инфраструктура е, че голяма част от 

тях вървят в посока Гърция. И магистрала 

„Струма” е там, проектът за жп линията 

София-Кулата, по който в момента рабо-

тим – също. София-Перник-Радомир пак е в 

тази посока. Жп проектът от Свиленград 

включва турската и гръцката граница. Ма-

гистрала „Марица” няма пряк контакт с Гър-

ция, но генерираният трафик отива натам 

– към прохода Маказа. Това е било логично, 

никой не е предполагал, че икомическата си-

туация в Гърция ще стане толкова неприят-

на. Коридор 4 свързва сплунското пристани-

ще с нашите проекти, което е много важно. 

κειται ωστόσο για τεχνικό ελάττωμα, δηλαδή δεν 
επιτεύχθηκε η ζητούμενη τελική φόρμουλα. Τέτοιου 
είδους προβλήματα όμως μπορούν να προκύψουν 
σε οποιαδήποτε εταιρεία. Στην αρχή των διαδικα-
σιών δημοπράτησης ανησυχούσαμε εξαιτίας των 
χαμηλών τιμών που προσέφεραν αυτές οι εταιρεί-
ες, αλλά το γεγονός ότι τα καταφέρνουν καλά είναι 
ενδεικτικό του δυναμικού τους. Πρόκειται για εται-
ρείες που έχουν δοκιμαστεί στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη και τηρούν τις προθεσμίες. 

Η βουλγαρική κυβέρνηση προσπαθεί να ενθαρ-
ρύνει την επιχειρηματικότητα. Πώς επιτυγχάνε-
ται αυτό στο δικό σας τομέα; 
Με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, οι προτεραιότητες όσον αφορά τις μεταφορικές 
υποδομές καθορίζονται με βάση την προϋπόθεση 
ότι ένα μεγάλο μέρος τους συνδέουν τη χώρα μας 
με την Ελλάδα. Σε αυτές ανήκουν και ο αυτοκινητό-
δρομος «Στρούμα», και η σιδηροδρομική γραμμή 
«Σόφια-Κούλατα» που κατασκευάζεται τώρα. Το 
τμήμα Σόφια-Πέρνικ-Ράντομιρ οδηγεί στην ίδια κα-
τεύθυνση. Το σιδηροδρομικό σχέδιο για το Σβίλεν-
γκραντ περιλαμβάνει τα σύνορα με την Τουρκία και 
την Ελλάδα. Ο αυτοκινητόδρομος «Μαρίτσα» δεν 
έχει άμεση επαφή με την Ελλάδα, αλλά η κίνηση σε 
αυτόν κατευθύνεται προς τα εκεί μέσω της χαρά-
δρας «Μακάζα». Κάποτε αυτές οι προτεραιότητες 
ήταν εύλογες, εφόσον κανείς δεν μπορούσε να προ-
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Рано или късно това ще даде резултат. 

Приоритетите са били в посока Гърция и не 

е разумно да ги променяме сега само зара-

ди ситуацията, защото тя няма вечно да е 

такава. 

Тези инфраструктурни проекти могат ли 
да донесат още инвестиции от Гърция към 
България?
Та те и сега са много. Само като гледаме 

банките в България... Винаги може да се на-

прави и още, но аз не знам дали фирмите 

там са в състояние да инвестират където 

и да е. 

Като говорим за тези проекти – жп лини-
ята и магистрала „Струма” – кога ще се 
случат те? 

„Струма” се изпълнява, три от отсечките 

ще бъдат изпълнени в този програмен пери-

од, т.е. до 2014 г. Единствено Кресненското 

дефиле е сложен инженерен проект – там 

има един 11-километров тунел. Стойност-

та му е 800 млн. евро, той ще бъде изпъл-

няван след това, защото сега няма бюджет 

за това. За жп линията София-Кулата има 

избрана фирма, която да проектира обновя-

ването є. Тя също ще се изпълнява след 2014 

г., защото сумата за възстановяването е 

около 400 млн. евро. До края на тази година 

ще успеем да завършим жп проекта от Сви-

ленград до гръцката и турската граница. 

Пътят Подкова-Кърджали ще е готов през 

2014 г., но от гръцка страна има ангажи-

мент проходът Маказа да бъде оправен. Все-

ки път ние напомняме за това и според мен 

трябва да бъдат положени усилия в тази 

посока. 

Товарите от България към Гърция и обра-
тно към момента се пренасят по шосе. 
Новите жп линии могат ли да променят 
това?
Дългосрочно това не е решение. При тези 

цени на горивата автомобилният транс-

порт няма да е рентабилен. Но ние имаме 

какво да правим. Ако позволим по-високи 

скорости на влаковете, гарантираме по-

добра услуга и ако БДЖ „Товарни превози” 

бъдат приватизирани с добър инвеститор, 

нещата ще започнат да се променят. По-

конкурентен транспорт за товарите в 

цяла Европа, камо ли при съседни държави, 

няма. 

Споменахте за приватизацията на БДЖ 
“Товарни превози”. Какво се случва там?
Аз приемам критика, защото настоях кри-

териите за инвеститор да са високи. Сега 

никой не може да каже, че сме искали да 

подарим компанията. Фактът е, че тези 

βλέψει ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα θα 
γίνει τόσο δυσάρεστη. Ο Πανευρωπαϊκός Άξονας 4 
συνδέει τα έργα μας με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
και το γεγονός αυτό είναι μεγάλης σημασίας. Αργά ή 
γρήγορα τα έργα αυτά θα αποδώσουν. Οι προτεραι-
ότητές μας είχαν ως κατεύθυνση την Ελλάδα και δε 
θα ήταν εύλογο να τις αλλάξουμε εξαιτίας της κατά-
στασης, η οποία δεν θα συνεχιστεί για πάντα.

Τα εν λόγω σχέδια υποδομής θα μπορούσαν να 
προσελκύσουν και άλλες ελληνικές επενδύσεις 
στη Βουλγαρία;
Επενδύσεις υπάρχουν και σήμερα πολλές. Αρκεί να 
κοιτάξουμε τις τράπεζες στη Βουλγαρία… Βέβαια, 
πάντα υπάρχουν και άλλα περιθώρια, όμως δεν 
είμαι σίγουρος κατά πόσον οι ελληνικές εταιρείες 
είναι σε θέση να κάνουν επενδύσεις.

Αναφερθήκατε στα σχέδια της σιδηροδρομικής 
γραμμής και του αυτοκινητοδρόμου «Στρούμα». 
Πότε αναμένεται να υλοποιηθούν;
Το έργο «Στρούμα» είναι υπό κατασκευή. Τρία από 
τα τμήματά του θα ολοκληρωθούν κατά την τρέ-
χουσα προγραμματική περίοδο, δηλαδή μέχρι το 
2014. Από μηχανολογική άποψη μόνο η χαράδρα 
της Κρέσνα παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί εκεί πρέπει 
να κατασκευαστεί μια σήραγγα μήκους 11 χιλιομέ-
τρων. Η αξία της ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ και 
υπερβαίνει το σημερινό προϋπολογισμό, γι’ αυτό η 
εκτέλεσή της θα πραγματοποιηθεί αργότερα. Όσον 
αφορά τη σιδηροδρομική γραμμή «Σόφια-Κούλα-
τα», η εταιρεία που θα αναλάβει την ανακατασκευή 
της έχει ήδη επιλεγεί. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί 
επίσης μετά το 2014, καθώς το ποσό για την αποκα-
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високи критерии не доведоха до желаните 

от нас инвеститори. Истината е, че реал-

ното състояние на компанията е тежко. 

Услугата є е неконкурентна и рестартирах-

ме процедурата за приватизация. Работим 

с най-големите консултантски компании 

в света – всички те търсят потенциални 

инвеститори. Уверени сме, че до края на го-

дината ще имаме сделка на реалната цена. 

Това е важно, защото железниците имат 

голям дълг – 800 млн. лв. Но компанията има 

голям потенциал и един инвеститор може 

да го развива. Аз твърдя, че частникът уп-

равлява една стопанска дейност по-добре 

от държавата. Така и с новите линни стъпка 

по стъпка железопътният транспорт ще е 

с нов облик. 

Резюмирайте ситуацията в “Български 
пощи”, които също са във вашето минис-
терство. 
Незнайно защо преди е било решено, че на-

шите пощи са в състояние да бъдат поста-

вени в условия на либерализиран пазар, както 

е само в най-развитите европейски пазари. 

Така е прието такова решение и пощите 

попадат в безумна ситуация. Частните опе-

ратори навлизат в универсалната пощен-

ска услуга и се получава това, което вижда-

ме в момента. Пощите са тежка, тормава 

структура с много социална фунция извън 

пазарния принцип. Това е отворило вратите 

на частните оператори за най-добрите на-

правления. Те влизат като гъвкави структу-

ри, с нови технологии и се получава днешна-

та ситуация. „Български пощи” са на загуба 

всяка година. 

Какво е спасението?
Ние започнахме преструктуриране, но ме-

ханизмите ни са твърде ограничени – за 

рязка промяна има нужда от инвестиции, 

които в момента нямаме. Няколко проекта 

ще помогнат да се оптимизира дейност-

та на пощите. Някои от тях са свързани с 

аутсорсване на дейностите. С тези мерки 

се надяваме да закрепим нещата, за да ста-

нат пощите атрактивни за външни инвес-

титори. Аз съм категоричен, че трябва да 

тръгнем към приватизация. Ще го предложа 

– говорим за миноритарен дял – и ако успея 

да убедя колегите в правителството, ще 

тръгнем натам. 

Друга част от вашия ресор е електронно-
то правителство. Кога то ще стане ефек-
тивно?
Това е полезно нещо и стартирахме два про-

екта, с които да сложим основата. Преди 

парите са харчени хаотично. Първият ни 

проект ще интегрира 45 публични регис-

τάσταση της γραμμής ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ 
περίπου. Μέχρι το τέλος του παρόντος χρόνου θα 
καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το έργο σιδηρο-
δρομικής γραμμής που συνδέει την πόλη Σβίλεν-
γκραντ με τα σύνορα της Ελλάδας και της Τουρκί-
ας. Το οδικό τμήμα «Ποντκόβα-Κίρτζαλι» επίσης θα 
είναι έτοιμο το 2014, ενώ υπάρχει δέσμευση από την 
ελληνική πλευρά για την ολοκλήρωση του περά-
σματος Μακάζα. Το υπενθυμίζουμε κάθε φορά και 
χρειάζεται να καταβληθούν προσπάθειες προς αυτή 
την κατεύθυνση.

Προς το παρόν τα φορτία από τη Βουλγαρία 
προς την Ελλάδα και αντιστρόφως μεταφέρο-
νται οδικά. Οι νέες σιδηροδρομικές γραμμές θα 
αλλάξουν αυτό το καθεστώς;
Σε μακροπρόθεσμη βάση το σημερινό καθεστώς 
δεν αποτελεί καλή λύση. Με τόσο υψηλές τιμές των 
καυσίμων, οι οδικές μεταφορές δεν θα είναι αποδο-
τικές. Αλλά διέξοδος υπάρχει. Αν πετύχουμε μεγα-
λύτερες ταχύτητες των τρένων, αν μπορέσουμε να 
εγγυηθούμε μια καλύτερη υπηρεσία και αν οι Βουλ-
γαρικοί Δημόσιοι Σιδηρόδρομοι «Μεταφορές φορ-
τίων» ιδιωτικοποιηθούν και έχουμε καλό επενδυτή, 
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Ο Ιβάιλο Μοσκόφσκι (40 
ετών) είναι υπουργός 
Μεταφορών, Πληρο-

φοριακών Τεχνολογιών 
και Επικοινωνιών από 

το Μάιο του 2010. Προ-
ηγουμένως χρημάτισε 

υφυπουργός επί μία διε-
τία. Διαθέτει σημαντική 
πείρα στον τομέα των 

επιχειρήσεων.
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τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν. Πιο αντα-
γωνιστικός τρόπος μεταφοράς φορτίων δεν υπάρχει 
ούτε στα γειτονικά κράτη ούτε στη λοιπή Ευρώπη.

Κάνατε αναφορά στην ιδιωτικοποίηση των 
Βουλγαρικών Δημοσίων Σιδηροδρόμων  «Μετα-
φορές φορτίων». Τι συμβαίνει εκεί;
Οι κριτικές πρέπει να στραφούν σ’ εμένα, διότι επέ-
μεινα να θέσουμε υψηλά κριτήρια για την επιλογή 
του επενδυτή. Ωστόσο, τώρα κανείς δε θα μπορού-
σε να πει ότι στόχος μας ήταν να χαρίσουμε την 
εταιρεία δωρεάν. Είναι γεγονός ότι τα υψηλά αυτά 
κριτήρια δεν οδήγησαν στους ποθούμενους επεν-
δυτές. Για την αλήθεια, η πραγματική κατάσταση 
της εταιρείας είναι άθλια. Η υπηρεσία που παρέχει 
δεν είναι ανταγωνιστική. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, νέα 
διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Συνεργαζόμαστε με τις 
μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες του κόσμου 
οι οποίες αναζητούν τους ενδεχόμενους επενδυτές. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου η 
συναλλαγή θα έχει πραγματοποιηθεί σε πραγματική 
τιμή. Αυτό είναι μεγάλης σημασίας, γιατί το χρέος 
των σιδηροδρόμων ανέρχεται στα 800 εκατ. λέβα. 
Πάντως, η εταιρεία έχει δυναμικό που ένας επενδυ-
τής θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Κατά τη γνώμη 
μου ένας ιδιώτης είναι σε θέση να  χειρίζεται μια 
επιχειρηματική δραστηριότητα καλύτερα από το 
κράτος. Με αυτό τον τρόπο και με τις νέες γραμμές 
που σχεδιάζονται, οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα 
αλλάξουν ριζικά μέσα στο χρόνο.

Πώς θα συνοψίζατε την κατάσταση των Βουλγα-
ρικών Ταχυδρομείων που εντάσσονται επίσης 
στο υπουργείο σας;
Για άγνωστους λόγους, κάποτε κάποιος αποφάσισε 
ότι τα ταχυδρομεία μας μπορούν να λειτουργήσουν 
σε συνθήκες ελευθεροποιημένης αγοράς, κάτι που 
συμβαίνει μόνο στις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές 
αγορές. Χάρη σε αυτή την απόφαση τα ταχυδρομεία 
βρίσκονται σήμερα σε παράλογη κατάσταση. Οι 
ιδιωτικοί πάροχοι εισέρχονται στην αγορά της καθο-
λικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και έτσι οδηγούμα-
στε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Τα ταχυδρομεία 
αποτελούν μια βραδυκίνητη δομή, η οποία επιτελεί 
σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες πέρα από τις αρ-
χές της αγοράς. Ως εκ τούτου, οι ιδιωτικοί πάροχοι 
εισήλθαν στην αγορά ως ευέλικτες δομές, αξιοποι-
ώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες. Έτσι φτάσαμε στη 
σημερινή κατάσταση. Κάθε χρόνο, τα «Βουλγαρικά 
Ταχυδρομεία» καταγράφουν απώλειες.

Ποια είναι η σωτήρια λύση;
Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις αναδομήσεις, αλλά δε 
διαθέτουμε αρκετούς μηχανισμούς. Για μια ριζική 
αλλαγή απατιούνται επενδύσεις που δεν τις έχουμε. 
Μερικά σχέδιά μας θα βοηθήσουν στην βελτιστο-
ποίηση της λειτουργίας των ταχυδρομείων. Ένα 
μέρος από αυτά έχουν να κάνουν με την εξωτερική 
ανάθεση των δραστηριοτήτων τους. Με αυτά τα μέ-
τρα ελπίζουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάστα-
ση των ταχυδρομείων, ώστε να γίνουν ελκυστικά 

търа, които разменят информация помеж-

ду си. Вторият проект е за електронна 

идентификация и чрез него всеки субект 

ще може да влезе в системата през общия 

портал и да си избере необходимата услуга. 

Това ще спести време и пари на население-

то. Тази база ще позволи да се надграждат 

нови услуги. Самите общини са част от сис-

темата, ние работим активно с тях. През 

пролетта на 2013 г. тези проекти ще функ-

ционират. 

Тези проекти са насочени основно към фи-
зическите лица, нали?
За момента да. Но бизнесът също може да 

ги ползва. 

Вие често говорите за грандиозните про-
екти в инфраструктурата. Това ли е пра-
вилната дума?
Грандиозно е, защото преди не е праве-

но нищо. Това са проекти, които в такова 

кратко време не са се случвали в България. За 

мен метрото на София е уникален проект, 

Приори-
тетните за 
транспорт-
ната инфра-
структура 
проекти са  

в посока  
Гърция

Τα μείζονα 
έργα μεταφο-
ρικών υποδο-
μών έχουν κα-
τεύθυνση προς 

την Ελλάδα
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труден за изпълнение. Продължаваме с него 

в посока „Летище София“ и Младост 1 и 4. 

До седмици ще стартират процедурите 

за тези отсечки. Дунав мост 2 ще е физиче-

ски готов до края на годината. В жп инфра-

структурата са инвестирани над 1 млрд. лв. 

и магистралите, на които всички се радват. 

Проектите са големи, защото не сме ги има-

ли. Като карам по Околовръстното шосе на 

София, си мисля, че хората, ползвайки удоб-

ства, бързо забравят какво е било, когато 

тези удобства ги е нямало. 

Започнахме с това, че сте човек от биз-
неса. Ако сравним времето, когато още 
сте бил в частната икономика през 2008 г. 
и днес – сега по-лесно ли се прави бизнес в 
България?
Заради кризата – не. Но при всички други 

равни условия – със сигурност да.     

για τους ξένους επενδυτές. Δηλώνω κατηγορηματι-
κά ότι πρέπει να οδεύσουμε προς ιδιωτικοποίηση. 
Εννοώ ιδιωτικοποίηση με μειοψηφικό μερίδιο. Θα 
προωθήσω αυτή την πρόταση και αν καταφέρω να 
πείσω τους συναδέλφους μου από την κυβέρνηση, 
θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Στις αρμοδιότητές σας εμπίπτει και η ηλεκτρονι-
κή κυβέρνηση. Πότε θα γίνει πραγματικότητα;
Πρόκειται για κάτι πολύ ωφέλιμο. Ξεκινήσαμε δύο 
σχέδια με τα οποία θα καταθέσουμε τον θεμέλιο 
λίθο. Στο παρελθόν τα χρήματα ξοδεύονταν χωρίς 
κανένα σύστημα. Το πρώτο μας σχέδιο θα ενώσει 45 
δημόσια μητρώα, τα οποία θα ανταλλάσσουν πλη-
ροφορίες. Το δεύτερο σχέδιό μας αφορά την ηλε-
κτρονική ταυτοποίηση μέσω της οποίας ο καθένας 
θα μπορούσε να εισέλθει στο σύστημα μέσα από 
την κοινόχρηστη θύρα και να επιλέξει τη ζητούμε-
νη υπηρεσία. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει εξοικο-
νόμηση χρόνου και χρημάτων. Η εν λόγω βάση θα 
επιτρέψει να προστίθενται στη συνέχεια και άλλες 
υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε ενεργά με τους δή-
μους, εφόσον αποτελούν μέρος του συστήματος. 
Την άνοιξη του 2013 αυτά τα σχέδια θα τεθούν σε 
λειτουργία.

Τα σχέδια αυτά είναι προσανατολισμένα κυρίως 
στα φυσικά πρόσωπα;
Προς το παρόν, ναι. Είναι όμως δυνατό να χρησιμο-
ποιηθούν και από τις επιχειρήσεις.

Αναφέρεστε συχνά στα μεγαλοπρεπή έργα υπο-
δομής που σχεδιάζονται. Είναι αυτή η σωστή 
λέξη;
Είναι μεγαλοπρεπή με την έννοια ότι προηγουμέ-
νως δεν έχει γίνει τίποτα. Τέτοια έργα, μέσα σε τόσο 
μικρά χρονικά διαστήματα, δεν έχουν πραγματο-
ποιηθεί ποτέ στη Βουλγαρία. Θεωρώ ότι το μετρό 
της Σόφιας αποτελεί ένα μοναδικό έργο με πολύ δύ-
σκολη εκτέλεση. Μέσα στις επόμενες δύο βδομάδες 
θα αρχίσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή των 
νέων τμημάτων με κατεύθυνση προς το Αεροδρό-
μιο της Σοφίας και τις συνοικίες «Μλάντοστ» 1 και 4. 
Η γέφυρα «Δούναβης 2» θα ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος του χρόνου. Στις σιδηροδρομικές υποδομές 
και τους αυτοκινητοδρόμους, που όλος ο κόσμος 
τους χαίρεται, έχουν επενδυθεί πάνω από 1 δισ. 
λέβα. Τα σχέδια είναι μεγάλα γιατί προηγουμένως 
δεν είχαμε όμοια. Οδηγώντας το αυτοκίνητό μου 
στον περιφερειακό δρόμο της Σόφιας, σκέφτομαι 
ότι οι διευκολύνσεις κάνουν τους ανθρώπους να ξε-
χάσουν γρήγορα το χρόνο όταν δεν υπήρχαν. 

Ξεκινήσαμε με το ότι είστε άνθρωπος των επι-
χειρήσεων. Εάν συγκρίνετε την περίοδο μέχρι 
το 2008 με τη σημερινή κατάσταση, θα λέγατε 
ότι σήμερα στη Βουλγαρία είναι πιο εύκολο να 
ασχολείται κανείς με επιχειρήσεις;

Εξαιτίας της κρίσης – όχι. Αλλά έχοντας υπόψη τις 
λοιπές συνθήκες – σίγουρα ναι.   

Интервю / Συνέντευξη 

За мен  
метрото на 

София е  
уникален 
проект,  

труден за  
изпълнение

Θεωρώ ότι το 
μετρό της Σό-
φιας αποτελεί 
ένα μοναδικό 
έργο με πολύ 

δύσκολη εκτέ-
λεση
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Тайната е в обхвата
Το φάσμα των προϊόντων – 

αυτό είναι το μυστικό 
Интернет търговията е силно подценявана, казва  

Петър Ванчев от store.bg. И тихо потрива ръце

Το ηλεκτρονικό εμπόριο υποτιμάται υπερβολικά, λέει ο Πέταρ 
Βάντσεφ από το store.bg. Και τρίβει τα χέρια του σιωπηλά

Селекция / Επιλογή 
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М оже и да не сте минавали по-

край книжарница на Петър 

Ванчев, докато се разхождате 

в София. Но в офисите на store.

bg в покрайнините на града се намира един 

от петте най-големи книгоразпространите-

ли на дребно в България. Не само това: „През 

миналата година най-големият физически 

търговец на книги едва задържа обемите си, 

а нашите скочиха с 50%“, казва Ванчев. 

За осем години в книжната мрежа негови-

ят store.bg вече държи 70% от онлайн паза-

ра на книги в България. В последните години 

Ванчев (34) опитва да вземе парчета и от 

пазара на пъзели, играчки, а отскоро и на 

велосипеди. „Подходящи за онлайн търговия 

са бизнесите, които са почнали от сергия“, 

казва Ванчев. 

Тайната на store.bg: обхватът на проду-

ктите, които предлага. В склада на компа-

нията са налични книги, които отдавна не 

може да се намерят по сергиите и книжар-

ниците, а чрез онлайн магазина достигат до 

клиентите в рамките на няколко часа. 

Според НСИ през 2011 г. повече от 360 

хил. българи са си купили нещо в интернет. 

Общият обем на тези продажби обаче е 

мътен. Официалната статистика включ-

ва само транзакциите онлайн. В същото 

време над 80% от плащанията на продукти 

от България, закупени онлайн, са с наложен 

платеж. Данни на Българската асоциация за 

електронна търговия (БАЕТ) посочват сума-

та от 95 млн. лв. като общ оборот на он-

лайн търговията в България за 2010 г. 

Самият Петър Ванчев твърди, че в стра-

ната работят около 3 хил. онлайн магазина. 

Източници в бранша посочват store.bg като 

най-големия играч. Оборотът на магазина 

е тайна, Ванчев е разстлал бизнеса върху 

няколко фирми. Той казва, че между 2004 и  

2008 г. оборотът му е растял с 300-400%. 

След това летящото развитие спада – рас-

тежът оттогава е средно 50% годишно. 

„Структурираме нещата си така, че 

отстрани да не се набиваме на очи“, казва 

Петър Ванчев, който на хартия притежава 

само фирма „Сторе“, която е само една от 

компаниите зад store.bg. Според него, дока-

то магазинът му се е развивал, хора с капи-

тал лесно са можели да го изместят. „Това, 

че онлайн пазарът винаги е бил подценяван, 

е в моя полза“, казва Ванчев. 

Той винаги е развивал бизнеса си органич-

но и дългосрочно. „Това, да не искаш възвръ-

щаемост веднага, ти дава стабилност.“ 

Ванчев никога не е търсил инвеститор. 

Фактът, че успява да стартира store.bg чак 

пет години след като регистрира домейна 

и с два фалстарта, потвърждава думите 

му, че масовото схващане за онлайн търго-

Δ εν έτυχε ποτέ να περάσετε δίπλα σε κά�
ποιο βιβλιοπωλείο του Πέταρ Βάντσεφ 
την ώρα που κάνατε περίπατο στο κέντρο 
της Σόφιας. Ωστόσο, τα ευρύχωρα γρα�

φεία του ����e.bg που βρίσκονται στα περίχωρα της 
πρωτεύουσας στεγάζουν το δεύτερο μεγαλύτερο δι�
ανομέα βιβλίων της Βουλγαρίας. Και όχι μόνο αυτό: 
«Πέρσι η μεγαλύτερη αλυσίδα «φυσικών» βιβλιοπω�
λείων μόλις και με τη βία κατάφερε να διατηρήσει τον 
όγκο των συναλλαγών της, ενώ ο δικός μας όγκος 
αυξήθηκε κατά 50%», λέει ο Βάντσεφ.

Ύστερα από οκτώ χρόνια παρουσία στο χώρο 
της διανομής βιβλίων, το store.bg καταλαμβάνει το 
70% της ψηφιακής αγοράς βιβλίων στη Βουλγαρία. 
Τα τελευταία χρόνια ο Βάντσεφ (34 ετών) προσπα-
θεί να αποσπάσει και μερικά μερίδια από την αγορά 
των παζλ, των παιχνιδιών, ενώ, τελευταία, και των 
ποδηλάτων. «Κατάλληλες για το online εμπόριο 
είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει από τον 
πάγκο», λέει ο Βάντσεφ.

Το μυστικό του store.bg είναι το φάσμα των προ-store.bg είναι το φάσμα των προ-.bg είναι το φάσμα των προ-bg είναι το φάσμα των προ- είναι το φάσμα των προ-
σφερόμενων προϊόντων. Στις αποθήκες της εται-
ρείας υπάρχουν βιβλία τα οποία έχουν προ πολλού 
εξαφανιστεί από τους πάγκους και τα βιβλιοπωλεία, 
ενώ μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος φτά-
νουν στους πελάτες για λίγες μόνο ώρες. Σύμφωνα 
με το Εθνικό στατιστικό ινστιτούτο το 2011 περισ-
σότεροι από 360000 Βούλγαροι πραγματοποίησαν 
αγορές μέσω του Διαδικτύου. Ο συνολικός όγκος 
των πωλήσεων όμως παραμένει αδιαφανής. Τα επί-
σημα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν μόνο τις 
συναλλαγές που έγιναν online. Ωστόσο, πάνω από 
το 80% των αγορών προϊόντων που προέρχονται 
από τη Βουλγαρία διενεργούνται με πληρωμή τοις 
μετρητοίς (κατά την παραλαβή του προϊόντος). Τα 
στοιχεία του Βουλγαρικού συνδέσμου για ηλεκτρο-
νικό εμπόριο δείχνουν ότι το 2010 ο συνολικός (μη 
επίσημος) όγκος των διαδικτυακών συναλλαγών 
στη Βουλγαρία ανέρχεται στα 95 εκατ. λέβα.

Ο ίδιος ο Βάντσεφ ισχυρίζεται ότι στη χώρα του 
λειτουργούν περίπου 3000 online καταστήματα. 
Πηγές του κλάδου αναφέρουν το store.bg ως το 
μεγαλύτερο παίκτη. Ο όγκος των συναλλαγών του 
καταστήματος αποτελεί μυστικό, καθώς ο Βάντσεφ 
δραστηριοποιείται μέσα από μερικές εταιρείες. Ο 
ίδιος δηλώνει ότι από το 2004 ως το 2008 ο τζίρος 
του αυξανόταν κατά 300-400% ετησίως. Στη συνέ-
χεια η ραγδαία αυτή ανάπτυξη σημείωσε κάθοδο 
και περιορίστηκε στο 50% κατά μέσον όρο.

«Οργανώνουμε τις δραστηριότητές μας έτσι 
ώστε να μην χτυπάμε πολύ στο μάτι», λέει ο Πέταρ 
Βάντσεφ. Κατέχει επισήμως την εταιρεία «Στόρε» 
η οποία όμως είναι μόνο μια από τις εταιρείες που 
βρίσκονται πίσω από το store.bg. Πιστεύει ότι κατά 
την αρχική ανάπτυξη του καταστήματος ήταν πολύ 
εύκολο να εκτοπιστεί από τους κεφαλαιούχους. «Το 
γεγονός ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί 
να υποτιμάται είναι προς όφελός μου», λέει ο Βά�
ντσεφ.

Ήδη εξ αρχής σχεδίαζε την επιχείρησή του ορ-
γανικά και μακροπρόθεσμα. «Με το να μη στοχεύεις 

„Структури-
раме нещата 

си така, че 
отстрани да 
не се набива-

ме на очи“

«Οργανώνουμε 
τις δραστηριό-
τητές μας έτσι 
ώστε να μην 

χτυπάμε πολύ 
στο μάτι»
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вията е за непопулярен и непечеливш бизнес. 

Искате още митове? Да продаваш онлайн е 

лесно и евтино са сред тях. 

„В един онлайн магазин се инвестират 

усилия и средства, колкото и във физически 

магазин“, казва Петър Ванчев. Наемът на 

склада му бил по-висок от този дори и на 

най-голямата книжарница в моловете, пер-

соналът бил специализиран и скъп. „Не всеки 

е склонен да инвестира толкова.“ 

Петър Ванчев винаги е бил убеден във 

възможностите на онлайн продажбите. Той 

регистрира store.bg през 1999 г. и първона-

чално опитва да продава компютърни ком-

поненти през него. Основно заради рязката 

флуктуация на долара идеята бързо пропада, 

но той вече е прекъснал висшето си образо-

вание заради нея. 

Година по-късно Ванчев пробва отново – 

този път продавайки онлайн чалга дискове 

от същия домейн. Липсата на собствен ка-

питал обаче го притиска и той не може да 

задоволява пазара. Принуден да изкарва сед-

мицата с 10 лв. за храна и да се оглежда па-

нически за контрола в градския транспорт, 

Ванчев отново затваря сайта. „Знаех, че 

бизнесът е с потенциал, но аз нямаше какво 

да направя, защото дори и някой да искаше 

да си купи диск от мен, аз нямах пари да купя 

първо диска“, казва той. 

Въпреки това Ванчев не губи надежда. 

През 2004 г., след като няколко години рабо-

ти по други проекти, прави трети опит 

със store.bg – отново с музика, плюс книги, 

с подкрепата на друг сайт – books.bg. Но за 

по-малко от година пазарът с дискове е уни-

щожен от пиратството, а партньорство-

то с books.bg се разпада. „Казаха ни: „Ей там 

е борсата, оправяйте се“, казва днес Петър 

Ванчев. И амбициозният предприемач се оп-

равя. 

Борса е ключова дума за търговията с 

книги и именно с нея той оборва теорията, 

че да продаваш книги в интернет е лесно. 

„Да продаваш разкодирани телефони или 

фалшиви парфюми е лесно – имаш няколко 

вносители и някаква далавера.“ 

В същото време екипът на store.bg, вече 

над 50 души, приема стока от 400 различни 

издателства или доставчици на книги. Про-

цесът е изцяло автоматизиран и така съ-

кращава пътя до крайния клиент. Това поз-

волява на Петър Ванчев да поддържа високи 

цени, без да прави каквито и да е отстъпки. 

„Бизнес стратегията ни е да предлагаме ка-

чествена услуга в секторите, в които няма 

такава“, казва той. 

Така след като се настанява удобно на-

чело на книжния пазар в интернет, store.bg 

започва да търси нови ниши. Например пъ-

зели, при които магазинът дори е директен 

στην άμεση αποδοτικότητα, κερδίζεις σταθερότη-
τα.» Ποτέ του δεν αναζήτησε επενδυτές. Το γεγονός 
ότι κατάφερε να θέσει σε λειτουργία το store.bg 
πέντε ολόκληρα χρόνια μετά την κατοχύρωση του 
domain, και μάλιστα μετά από δύο αποτυχημένες 
προσπάθειες, επιβεβαιώνει την άποψή του: το κοινό 
βλέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο ως μια μη δημοφιλή 
και μη κερδοφόρα επιχείρηση. Θέλετε και άλλους 
μύθους; Θεωρείται ότι το να πουλάς online είναι εύ-
κολο και φτηνό.

«Σε ένα ψηφιακό κατάστημα χρειάζεται να επεν-
δύσεις τους ίδιους κόπους και χρήματα που θα επέν-
δυες και σε ένα «φυσικό» κατάστημα», λέει ο Πέταρ 
Βάντσεφ. Το ενοίκιο που πληρώνει για την αποθήκη 
υπερβαίνει τα ποσά που πληρώνονται για τα μεγα-
λύτερα βιβλιοπωλεία μέσα στα εμπορικά κέντρα. Το 
προσωπικό του είναι ειδικευμένο και ακριβό. «Τόσο 
μεγάλες επενδύσεις –δεν θα τις έκανε ο καθένας.»

Ο Πέταρ Βάντσεφ πάντα πίστευε στο μέλλον τον 
ψηφιακών πωλήσεων. Ενέγραψε το store.bg το 1999 
σκοπεύοντας να πουλάει συστατικά υπολογιστών. 
Τα σχέδιά του γρήγορα κατάρρευσαν, κυρίως λόγω 
των ταλαντεύσεων στην τιμή του δολαρίου. Εντω-
μεταξύ είχε διακόψει τις ανώτατες σπουδές του για 
τη χάρη της επιχείρησης.

Το 2004, αφού ασχολήθηκε μερικά χρόνια με 
άλλα project, ξαναπροσπάθησε για τρίτη φόρα να 
ζωογονήσει το store.bg – πάλι μουσική, αλλά και βι-store.bg – πάλι μουσική, αλλά και βι-.bg – πάλι μουσική, αλλά και βι-bg – πάλι μουσική, αλλά και βι- – πάλι μουσική, αλλά και βι-
βλία, με την υποστήριξη ενός άλλου ιστότοπου, του 
books.bg. Σύντομα όμως η αγορά των δίσκων κατα-.bg. Σύντομα όμως η αγορά των δίσκων κατα-bg. Σύντομα όμως η αγορά των δίσκων κατα-. Σύντομα όμως η αγορά των δίσκων κατα-
στράφηκε από τις πρακτικές της πειρατείας, ενώ η 
συνεργασία με το books.bg διαλύθηκε. «Μας είπαν: 
πηγαίνετε στο χρηματιστήριο να ξεμπλέξετε», διη-
γείται ο Πέταρ Βάντσεφ. Και ο φιλόδοξος επιχειρη-
ματίας τα κατάφερε και «ξέμπλεξε». 

Το χρηματιστήριο αποτελεί μια λέξη κλειδί όσον 
αφορά το εμπόριο βιβλίων. Μια λέξη που ανατρέ-
πει τη θεωρία σύμφωνα με την όποια το να πουλάς 
βιβλία στο Διαδίκτυο είναι εύκολο. «Αυτό που είναι 
εύκολο είναι το να πουλάς αποκωδικοποιημένα τη-
λέφωνα ή αρώματα μαϊμούδες. Τότε έχεις να κάνεις 
με ελάχιστους εισαγωγείς και αποκομίζεις κάποιο 
κέρδος.»

Προς το παρόν η ομάδα του store.bg ήδη περι-store.bg ήδη περι-.bg ήδη περι-bg ήδη περι- ήδη περι-
λαμβάνει πάνω από 50 άτομα και δέχεται εμπορεύ-
ματα από 400 εκδοτικούς οίκους και προμηθευτές 
βιβλίων. Όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, 
κάτι που συντομεύει την πορεία του προϊόντος μέ-
χρι τον τελικό πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο ο Πέταρ 
Βάντσεφ είναι σε θέση να κρατάει τις τιμές σε υψη-
λά επίπεδα χωρίς να κάνει καθόλου εκπτώσεις. «Η 
στρατηγική της επιχείρησής μας είναι να προσφέρει 
υπηρεσίες ποιότητος στους τομείς όπου δεν υπάρ-
χουν όμοιες», λέει.

Έτσι, αφού το store.bg εγκαταστάθηκε άνετα 
στην κορυφή του ηλεκτρονικού εμπορίου βιβλίων, 
άρχισε να αναζητά και νέες ευκαιρίες. Τα παζλ, για 
παράδειγμα – το κατάστημα έγινε μάλιστα  άμεσος 
διανομέας σε δύο από τις πιο φημισμένες εμπορι-
κές μάρκες. Επίσης, τα παιχνίδια – μια αγορά που 
σύμφωνα με τον Πέταρ Βάντσεφ εμφανίζει ετήσιο 

„Да прода-
ваш разко-
дирани те-
лефони или 

фалшиви 
парфюми е 

лесно“

«Αυτό που 
είναι εύκο-

λο είναι το να 
πουλάς απο-
κωδικοποιη-
μένα τηλέφω-
να ή αρώματα 

μαϊμούδες»
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дистрибутор на две от марките от най-

високия сегмент. Или играчки, пазар, който 

според Петър Ванчев има годишен оборот 

от 200 млн. лв. От началото на април store.

bg започна да предлага и велосипеди. Ван-

чев е убеден, че след половин година ще има 

по-голям обем от повечето конкуренти на 

този пазар, взети заедно. 

„Консуматорът е склонен да си купи пове-

чето продукти в интернет“, казва Ванчев. 

Все пак неговите характерни клиенти са 

собственици на малък бизнес, които нямат 

възможност да мърдат от работното си 

място; или хора от провинцията, които ня-

мат достъп до такива стоки.

Всичко това гарантира на store.bg близо 

70 хил. единични клиенти за 2011 г. (пове-

чето от тях са направили повече от една 

поръчка), а Петър Ванчев очаква през 2012 г. 

общият обем на продажбите му да скочи 

двойно спрямо 2011 г. 

Това обаче е и голямата трудност пред 

него. „Най-големият ни проблем е, че обеми-

те ни растат и се налага да се преструкту-

рираме, което внася шум в системата.“ За  

Ванчев ставало все по-трудно да намери ис-

тински посветени служители. „Всичко идва 

от посветеността“, казва той. Към това 

прибавяме и потенциалното навлизане на 

нови играчи в онлайн търговията, които с 

големи инвестиции (и например силен бранд) 

да конкурират store.bg по-силно. Все пак 

през годините store.bg изгражда надеждна 

услуга и е натрупал добър имидж пред клиен-

тите.   

τζίρο ύψους 200 εκατ. λέβα. Από τις αρχές Απριλίου 
το store.bg άρχισε να προσφέρει και ποδήλατα. Ο 
Βάντσεφ πιστεύει ότι σε μισό χρόνο θα έχει φτάσει 
μεγαλύτερο τζίρο σε σύγκριση με το σύνολο των 
ανταγωνιστών σε αυτό το χώρο.

 «Οι καταναλωτές έχουν την τάση να αγοράζουν 
τα περισσότερα προϊόντα μέσω του Διαδικτύου», 
επισημαίνει ο Βάντσεφ. Ωστόσο, οι τυπικοί πελάτες 
του είναι οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που 
δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν το χώρο εργασίας 
τους· επίσης, οι άνθρωποι των απομακρυσμένων 
γραφείων· οι άνθρωποι της επαρχίας που διαθέτουν 
το χρήμα αλλά όχι και την πρόσβαση σε τέτοιου εί-
δους εμπορεύματα.

Όλα αυτά εξασφάλισαν στο store.bg σχεδόν 
70000 μεμονωμένους πελάτες για το 2011 (οι περισ-
σότεροι έχουν κάνει πάνω από μια παραγγελία). Ο 
Πέταρ Βάντσεφ αναμένει ότι το 2012 το σύνολο των 
πωλήσεων θα διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2011. 

Αυτή όμως είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση 
μπροστά του. «Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας συνί-
σταται στο ότι ο τζίρος αυξάνεται και χρειάζεται να 
κάνουμε μεταδομήσεις, κάτι που εισάγει θόρυβο 
στο σύστημα.» Ο Βάντσεφ δυσκολεύεται όλο και πιο 
πολύ με το να βρίσκει αφοσιωμένους υπαλλήλους. 
«Η αφοσίωση είναι στη βάση των πάντων», λέει. 
Στις δυσκολίες αυτές προστίθεται και η ενδεχόμενη 
είσοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο νέων παικτών, οι 
οποίοι θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν το store.
bg με μεγάλες επενδύσεις (ή με ισχυρή μάρκα, λό- με μεγάλες επενδύσεις (ή με ισχυρή μάρκα, λό-
γου χάρη). 

Ας σημειωθεί ωστόσο ότι εδώ και χρόνια το 
store.bg προσφέρει στους πελάτες αξιόπιστες 
υπηρεσίες και έχει δείξει μια πολύ θετική δημόσια 
εικόνα.   
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Как Джобс създаде 
работни места

Πώς ο Jobs δημιούργησε 
νέες θέσεις εργασίας

Apple използва хиляди работ-

ници в Китай, a сега планира да 

удвои истинския двигател на 

растежа си

Η Apple, που απασχολεί χιλιάδες 
εργαζομένους στην Κίνα, προτίθεται 
τώρα να διπλασιάσει την πραγματική 

κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής

Селекция / Επιλογή 
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Το νέο κά-
μπους της 

Apple στο Κου-
περτίνο της 

Καλιφόρνιας 
θα στεγάσει 
13000 άτομα

В 
последните месеци на живота си 

Стийв Джобс отдели време, за да 

присъства на среща на общинския 

съвет в родния град на Apple Inc. – 

Купертино, Калифорния, и да представи иде-

ята за нов кампус, който да бъде разположен 

на близо 700 декара. Бившият изпълнителен 

директор на Apple говори за плановете си за 

сградата с обща квадратура от близо 250 де-

кара, която ще впечатли публиката с дизайн 

на гигантски кръг и огромен двор в средата, 

когато бъде завършена през 2015 г. „Малко 

прилича на кацнал космически кораб” - казва 

Джобс в последната си публична проява, една 

20-минутна презентация през юни 2011 г., 

която е запазена в YouTube. 

От още по-голяма важност е това, което 

Джобс казва за Apple Campus 2 – наричан „ко-Apple Campus 2 – наричан „ко- Campus 2 – наричан „ко-Campus 2 – наричан „ко- 2 – наричан „ко- наричан „ко-

раба-майка” от наблюдателите на компани-

ята: той ще приюти между 12 и 13 хил. слу-

жители, много от които сега са разхвърляни 

Τ ους τελευταίους μήνες της ζωής του ο 
S�eve J�b� αφιέρωσε κάποιο χρόνο στο 
να παραβρεθεί σε μια συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου στη γενέτειρα της 

Apple Inc. – το Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας – και 
να παρουσιάσει τα σχέδιά του για ένα νέο κάμπους, 
το οποίο θα καταλαμβάνει 700 στρέμματα περίπου. 
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple μίλησε 
με αυτοπεποίθηση για το κτίριο συνολικής έκτασης 
σχεδόν 250 στρεμμάτων που, όταν η κατασκευή του 
ολοκληρωθεί το 2015, θα εντυπωσιάσει το κοινό με 
το σχήμα του. Πρόκειται για έναν γιγαντιαίο κύκλο με 
μια τεράστια αυλή στη μέση. «Θυμίζει ένα διαστη�
μόπλοιο που προσγειώθηκε», είπε ο J�b� κατά την 
τελευταία του δημόσια εμφάνιση, σε μια εικοσάλεπτη 
παρουσίαση που έγινε τον Ιούνιο του 2011 και είναι 
τώρα προσιτή μέσω του Y��T�be.  
      Ο Jobs πάντως ανέφερε και κάτι πιο σημαντι-
κό. Το Apple Campus 2, αποκαλούμενο «το πλοίο 
μητέρα» από τους παρατηρητές της εταιρείας, θα 
στεγάσει 12000 με 13000 υπαλλήλους που τώρα 

В новия  
кампус на 
Apple в Ку-
пертино, 

Калифорния, 
ще има мяс-
то за 13 000 

души
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в сгради, намиращи се в скъпото предградие 

на Силициевата долина. „Ние измислихме ди-

зайн, който слага 12 хил. души в една сграда - 

казва той. - Помислете за това.”

Да, помислете за това. Настоятелност-

та на Джобс за това всички негови екипи 

да са на едно място не е изненадваща. Той 

е голям застъпник на срещите лице в лице. 

Когато дошло времето за нови офиси за 

Pixar - анимационното студио, което той 

купува през 1986 г., Джобс искал огромна сгра-

да с централен атриум, което да окуража-

ва случайните срещи между хората. Всеки 

понеделник сутрин главният изпълнителен 

директор на Apple Тим Кук се среща с дру-Apple Тим Кук се среща с дру- Тим Кук се среща с дру-

гите девет членове на директорския екип, 

точно както е правел и Джобс преди него, за 

да прегледат бизнеса, да видят как вървят 

съществуващите продукти, да обсъдят все-

ки нов продукт, който се разработва, и да 

поговорят за нещата, които влияят на ком-

панията. „Креативността идва от спонтан-

ни срещи, от случайни дискусии, казва Джобс 

на своя биограф Уолтър Исаксон. Засичаш се 

с някого, питаш го какво прави, казваш си 

„уау” и скоро си готов с всякакви идеи.”

Това, което е странно за кораба-майка, 

е колко е извън нормата. Високотехноло-

гичните конкуренти на Apple, включител-Apple, включител-, включител-

но Google, Microsoft, Intel, Adobe Systems и 

Hewlett-Packard, са горди, когато казват, че 

имат инженери, които работят в изследо-

вателски центрове по целия свят. Apple, от 

друга страна, е задържал почти всичките си 

технически, творчески и маркетинг лидери 

в САЩ, работещи рамо до рамо в Куперти-

но. Всички продуктови екипи отговорни за 

iPad, iPhone и Mac са тук. Целият софтуер, 

включително мобилната операционна систе-

ма iOS и Mac OS, са написани тук.

Въпреки че има малки екипи от инженери 

на Apple в офиси извън Калифорния – Пит-

сбърг, Сиатъл и един екип в Израел, – Купер-

тино е във фокуса на всичко. „Ако трябва да 

се вземе решение - казва един бивш служи-

тел, - то човекът, който взима това реше-

ние, е в Купертино.”

Бившите служители, анализаторите и 

икономистите спорят относно дали това 

не е една от основните причини Apple, за 

разлика от много от конкурентите си, да 

може да създава продукти и услуги, които 

работят толкова добре заедно. (Apple от-Apple от- от-

казаха да коментират директно по тази 

тема). „Взимането на решения е по-бързо, 

мениджмънтът може да е по-замесен и по-

лучавате по-добре интегрирани продукти 

- казва друг бивш директор в Apple. - Новият 

кампус е направен точно с тази идея.”

Друг резултат е невероятно ефективни-

ят процес. Изследванията и развитието са 

είναι σκορπισμένοι σε διάφορα γειτονικά κτίρια του 
πολυτελούς προαστίου της Σίλικον Βάλεϊ. «Φτιάξαμε 
ένα σχέδιο το οποίο θα χωρέσει 12000 άτομα μέσα 
σε ένα κτίριο», είπε ο Jobs, «να το σκεφτείτε αυτό».

Ναι, να το σκεφτείτε αυτό. Η επιμονή του στο 
να συγκεντρώσει όλες τις ομάδες της εταιρείας 
στον ίδιο χώρο δεν εκπλήττει, αφού ο Jobs υπήρ-
ξε ανέκαθεν μεγάλος υποστηρικτής των «ενώπι-
ος ενωπίω» συναντήσεων. Όταν η Pixar Animation 
Studios, την οποία είχε αγοράσει το 1986, επρόκειτο 
να μεταφερθεί σε καινούρια γραφεία, ο Jobs ζήτησε 
το κτίριο να είναι τεράστιο και με εσωτερικό αίθριο, 
κάτι που θα ενθάρρυνε τις τυχαίες συναντήσεις των 
υπαλλήλων. Το πρωί κάθε Δευτέρας ο διευθύνων 
σύμβουλος της Apple Tim Cook έχει συνάντηση με 
τα εννέα μέλη της διευθυντικής ομάδας, ακριβώς 
όπως ο Jobs προηγουμένως, για να κάνουν ανα-
σκόπηση των επιχειρήσεων, να πληροφορηθούν 
για την κυκλοφορία των υφιστάμενων προϊόντων, 
να συζητήσουν τα υπό κατασκευή προϊόντα και να 
εκτιμήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
εταιρεία. «Η δημιουργικότητα προκύπτει μέσα από 
τις αυθόρμητες συναντήσεις, μέσα από τις τυχαίες 
συζητήσεις» είπε ο Jobs στο βιογράφο του Walter 
Isaacson. «Έχοντας πέσει πάνω σε κάποιον, τον ρω-
τάς τι κάνει, λες στον εαυτό σου «κοίτα να δεις!» και 
σε λίγο σου έρχονται κάθε λογής ιδέες.»

Το πιο περίεργο χαρακτηριστικό του «πλοίου 
μητέρας» είναι το ότι βρίσκεται εκτός κανόνα. Οι 
ανταγωνιστές της Apple στον τομέα των υψηλών τε-
χνολογιών, συμπεριλαμβανόμενων και των Google, 
Microsoft, Intel, Adobe Systems και Hewlett-
Packard, δηλώνουν με περηφάνια ότι οι μηχανικοί 
τους εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Αντιθέτως, η Apple έχει κρατήσει στις 
ΗΠΑ όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του τεχνολο-
γικού, δημιουργικού και μάρκετινγκ δυναμικού της. 
Εργάζονται όλοι μαζί στο Κουπερτίνο. Όλες οι υπεύ-
θυνες ομάδες για τα προϊόντα iPad, iPhone και Mac 
είναι εδώ. Όλο το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων 
και των κινητών λειτουργικών συστημάτων iOS και 
Mac OS, δημιουργήθηκε εδώ. Αν και μερικές μικρές 

 Изследвани-
ята и разви-
тието са с 
бюджет от 
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дажбите

Ο προϋπολο-
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ανάπτυξη απο-
τελεί μόλις το 
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APPLE MICROSOFT INTEL

ГЛОБАЛНИ СЛУЖИТЕЛИ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 70 000 94 290 100 100

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ ($МЛРД.)  
ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ) 559 248 130

ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ ($МЛН.) 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ) 2429 9811 8350

ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ КАТО % ОТ ПРОДАЖБИТЕ Η 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΏΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΏΝ ΠΏΛΗΣΕΏΝ 2 13 15

ЦЕНТРОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1* 30** 53*** 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΉ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
СРАВНЯВАНE НА ЧИСЛАТА ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

13-те хиляди инженери на Apple, 
концентрирани в САЩ, се предста-
вят по-добре по пазарна стойност

Οι 13000 μηχανικοί της Apple, συγκεντρω-
μένοι μέσα στις ΗΠΑ, εμφανίζουν καλύτερη 
απόδοση ως προς το κόστος αγοράς

*Купертино, Калифорния / Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας ** САЩ, Канада, Европа, Азия, Среден изток / ΗΠΑ, Καναδάς, Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή
*** САЩ, Европа, Азия, Близкият изток, Африка / ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική
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с бюджет от 2% от продажбите. Сравнете 

това с разходите по същото перо на Google, 

което е 13.6%, или това на Microsoft – 13%.

Гари Пизано, професор в Harvard Business 

School, също казва, че Apple трябва да печели 

точки за това, че създава работни места в 

САЩ, въпреки че той признава, че е трудно 

да бъдат преброени. „По-малко ме интере-

сува колко хора от UPS доставят продукти 

на Apple - казва той. - По-голямата картина 

за мен е, че тези хора променят траектори-

ята на бизнеса, по-конкретно на бизнеса на 

мобилни телефони.”

Преди iPhone да бъде представен, „всич-iPhone да бъде представен, „всич- да бъде представен, „всич-

ки казваха, че няма да има иновации, че вече 

е въпрос само на намаляване на разходите, 

казва Пизано. Ако се замислите за огромния 

брой работни места, които са свързвани с 

мобилната екосистема – разработчици на 

приложения, доставчици, услуги, – просто из-

глежда като голяма бройка.”

Четириетажният Apple Campus 2 ще има 

ресторант, фитнес и други забавления за 

служителите, казват от Apple в брошурата, 

която е изпратена до жителите на Купер-

тино през май. Джобс казва на общинския 

съвет миналата година, че е уверен в очак-

ването си кампусът да е „най-добрата офис 

сграда в света. Смятам, че студентите по 

архитектура ще идват тук, за да я видят”. 

Няма да са единствените.   

ομάδες μηχανικών δραστηριοποιούνται και σε γρα-
φεία εκτός Καλιφόρνιας – στο Πίτσμπεργκ, το Σιάτλ 
και μια ομάδα στο Ισραήλ – το Κουπερτίνο βρίσκε-
ται στο επίκεντρο όλων των δρωμένων. «Κάθε φορά 
που πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση», δηλώνει 
ένα πρώην στέλεχος, «ο άνθρωπος που τη λαμβάνει 
βρίσκεται στο Κουπερτίνο.»

Τα πρώην στελέχη, οι αναλυτές και οι οικονο-
μολόγοι διαφωνούν για το αν αυτός είναι ο κύριος 
παράγοντας χάρη στον οποίο η Apple, σε αντίθεση 
με πολλούς από τους ανταγωνιστές της, δημιουργεί 
προϊόντα και υπηρεσίες που λειτουργούν με τόσο 
καλή συμβατότητα μεταξύ τους. (Η ίδια η Apple αρ-
νήθηκε να σχολιάσει άμεσα το θέμα αυτό.) «Οι απο-
φάσεις λαμβάνονται πιο γρήγορα, το μάνατζμεντ 
εμπλέκεται πιο δραστήρια και τα προϊόντα είναι πιο 
ολοκληρωμένα», ισχυρίζεται ένα άλλο στέλεχος της 
Apple. «Το νέο κάμπους διαμορφώθηκε ακριβώς με 
αυτό το σκεπτικό.»

Μια επιπλέον συνέπεια είναι η απίστευτα αποτε-
λεσματική διαδικασία. Ο προϋπολογισμός για την 
έρευνα και την ανάπτυξη αποτελεί μόλις το 2% των 
πωλήσεων. Κάντε μια σύγκριση με το αντίστοιχο πο-
σοστό της Google που ανέρχεται στο 13,6% ή με το 
13% της Microsoft.

Ο Gary Pisano από τη Harvard Business School 
επίσης πιστεύει ότι η Apple θα έπρεπε να κερδίσει 
πόντους, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
στις ΗΠΑ, ομολογεί ωστόσο πως είναι δύσκολο να 
εξακριβωθεί ο αριθμός των θέσεων αυτών. «Δε με 
ενδιαφέρει και τόσο πολύ πόσα άτομα από την UPS 
ασχολούνται με την προμήθεια των προϊόντων Ap-Ap-
ple», συμπληρώνει. «Αυτό που μετράει περισσότερο 
είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί τροποποί-
ησαν την τροχιά των επιχειρήσεων, συγκεκριμένα 
των επιχειρήσεων κινητών τηλεφώνων.»

Πριν την παρουσίαση του iPhone «όλοι έλεγαν 
ότι δε θα υπάρχουν άλλες καινοτομίες και ότι στο 
μέλλον θα έχουμε μόνο μείωση των δαπανών», λέει 
ο Pisano. �Σκε�τείτε όμως τον τεράστιο αριθμό θέσε�. �Σκε�τείτε όμως τον τεράστιο αριθμό θέσε�
ων εργασίας οι οποίες σχετίζονται με το οικοσύστημα 
των κινητών – τους δημιουργούς ε�αρμογών, τους 
προμηθευτές, τις υπηρεσίες – ο αριθμός αυτός �αίνε�
ται να είναι αρκετά μεγάλος.»

Θεωρεί αξιοσέβαστη την ικανότητα της Apple 
να υπονομεύει και να καινοτομεί ακριβώς διότι έχει 
αποφασίσει να κρατήσει την έρευνα, την ανάπτυξη 
και το σχεδιασμό σε στενή εξάρτηση και μέσα στον 
ίδιο χώρο. 

Το τετραώροφο Apple Campus 2 θα διαθέ-Apple Campus 2 θα διαθέ- Campus 2 θα διαθέ-Campus 2 θα διαθέ- 2 θα διαθέ-
τει εστιατόριο, γυμναστήριο και άλλους χώρους 
αναψυχής για τους υπαλλήλους, αναφέρεται στο 
φυλλάδιο της Apple το οποίο εστάλη το Μάιο στους 
κατοίκους του Κουπερτίνο. Η μεταφορά στην παλιά 
τους διεύθυνση στο Infinite Loop, το σπίτι άλλων 
2800 υπάλληλων, θα εξασφαλίζεται με λεωφορεία. 
Πέρσι ο Jobs διαβεβαίωσε το δημοτικό συμβούλιο 
ότι το κάμπους θα είναι «η καλύτερη εγκατάστα-
ση γραφείων του κόσμου. Πιστεύω ότι θα έρχονται 
φοιτητές της αρχιτεκτονικής για να δουν το κτίριο». 
Σίγουρα δε θα είναι οι μόνοι.    

„Студенти-
те по архи-
тектура ще 
идват тук, 
за да видят 
новата ни 

сграда”

«Πιστεύω ότι 
θα έρχονται 
φοιτητές της 

αρχιτεκτονικής 
για να δουν το 

κτίριο»
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На фокус / Στο επίκεντρο

„Ние сме готови да реагираме”

«Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε»

„Александрис Инженеринг” ЕООД е основана през 1999 г. като дъщерна фирма със 100% участие на GEORGE P. 

ALEXANDRIS S.A. от капитала на дружеството. GEORGE P. ALEXANDRIS S.A. има дълга история и е основана през 

1932 г. в Гърция. Тя произвежда елементи, насочени към хранително-вкусовата промишленост. „Балкански хоризон-

ти“ срещна управителя на „Aлександрис” Румен Иванов в офиса на фирмата в Пловдив. 

Η Alexandris Engineering Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1999 ως θυγατρική της ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ, η οποία κατέχει 
το 100% του κεφαλαίου της. Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ έχει μακρόχρονη ιστορία μετά την ίδρυσή της το 1932 στην Ελλάδα. 
Παράγει εξοπλισμό για τη βιομηχανία τροφίμων με την ευρύτερη έννοια – από αναψυκτικά μέχρι και ψωμί. Οι «Βαλκανικοί ορίζοντες» 
συναντήθηκαν με το διευθυντή της Alexandris κ. Ρούμεν Ιβανόφ στα γραφεία της εταιρείας στη Φιλιππούπολη. 

Г-н Иванов, разкажете с какво се занима-
ва „Aлександрис”?
Ние сме скритата част в хранително-вку-

совата промишленост. Произвеждаме и 

обслужваме лентите, които носят важни 

за за всеки българин продукти. Всичко в 

нашата дейност се върти около храната. 

Нашите продукти реално изграждат заво-

дите за хранително-вкусовата промиш-

леност. Ние даваме елементите, инже-

неринговите фирми ги събират и правят 

заводите. 

Κύριε Ιβανόφ, θα μπορούσατε να μας πείτε με τι 
ασχολείται η Alexandris;
Είμαστε το κρυφό στοιχείο της βιομηχανίας τροφί-
μων και ποτών. Παράγουμε και εξυπηρετούμε τις 
ταινίες που μεταφέρουν προϊόντα τα οποία είναι 
σημαντικά για κάθε Βούλγαρο. Όλες οι δραστηρι-
ότητές μας περιστρέφονται γύρω από τα τρόφιμα. 
Τα προϊόντα μας κατασκευάζουν εκ των πραγμά-
των τα εργοστάσια για παραγωγή τροφίμων. Εμείς 
παρέχουμε τα εξαρτήματα, ενώ οι μηχανολογικές 
εταιρείες τα συναρμολογούν και φτιάχνουν τα ερ-
γοστάσια.
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Как се разви фирмата през годините?
През 1999 г. стартирахме с малък магазин в 

Пловдив. Година по-късно се развихме толко-

ва, че се наложи да отворим магазин в София. 

После закупихме земя в Пловдив, построихме 

офисна и търговска част. Втората стъпка 

беше производствената част. 

Кога започнахте производство?
През 2005 г. се спряхме на това, което пра-

вим и развиваме досега. Започнахме от едно 

празно хале, закупихме машини, продукти. 

Това бяха организационни стъпки, защото, за 

да започнеш едно производство, трябва до-

бра подготовка. Нашата идея е, че работим 

с малко персонал и високотехнологични ма-

шини – цифрови, точни, бързи, високопроиз-

водителни. Това е нашето предимство. 

Какво се произвежа в Пловдив днес? 
Нестандартни елементи за хранително-вку-

совата промишленост. Нашите продукти 

са за цяла Европа. Дори и голяма част от 

клиентите ни в България, около 80 процента 

от тях, са инженерингови фирми, които са 

активни на външния пазар. Малка част от 

продукцията ни остава в България. 

Имахте ли трудности в последните годи-
ни?
Трудности има навсякъде. Бих казал, че ако 

подхождаш професионално, трудностите са 

предизвикателства. Те не биха те спрели, а 

те развиват. В тази връзка последните две 

години ние направихме основните инвести-

ции. По време на кризата изградихме новото 

производствено хале, новия завод, инстали-

рахме нови машини, закупихме последно по-

коление софтуер. Ние знаем, че можем, и се 

водим от водещите фирми в света. 

Как виждате бъдещето на „Александрис”?
Бъдещето ни се крие в историята. Ние сме 

малка фирма с 50 служители в България. Кога-

то започнахме да строим тук, на картата 

беше само един проект. Седяхме в центра-

лата в Пирея, Гърция, и обсъждахме проек-

та. Аз бях леко уплашен как това нещо ще 

стане. Но стъпка по стъпка го реализирахме. 

Сега сме готови да реализираме още стъпки. 

Пред нас има голям план и ние го следваме. 

Така, след като изградихме този комплекс 

тук и станахме силни производители, по-

строихме първия етап от производството 

ни. Отново аз имам в бюрото си развитие-

то на фирмата в следващите пет години. 

Ние сме готови във всеки един момент да 

го направим. И нямаме пречки – имаме мяс-

тото и потенциала. Всичко е в ръцете на 

пазара. Когато пазарът ни поиска – ние сме 

готови да реагираме.   

Πώς αναπτύχθηκε η εταιρεία σας μέσα στο χρόνο;
Ξεκινήσαμε το 1999 με ένα μικρό κατάστημα στη 
Φιλιππούπολη. Ένα χρόνο αργότερα είχαμε επεκτα-
θεί τόσο πολύ που μας επιβλήθηκε να ανοίξουμε 
κατάστημα και στη Σόφια. Στη συνέχεια αγοράσα-
με οικόπεδο στη Φιλιππούπολη και οικοδομήσαμε 
το τμήμα γραφείων και το εμπορικό κέντρο. Σε μια 
δεύτερη φάση προχωρήσαμε στην παραγωγή.

Πότε αρχίσατε την παραγωγική σας δραστηριό-
τητα;
Η σημερινή μας δραστηριότητα ξεκίνησε το 2005. 
Κάναμε την αρχή με μια άδεια αποθήκη, αγοράσαμε 
τις μηχανές και τα προϊόντα. Τα πρώτα μας βήματα 
ήταν οργανωτικά, γιατί πριν αρχίσεις να παράγεις 
χρειάζεσαι καλή προετοιμασία. Η στρατηγική μας 
συνίσταται στο να εργαζόμαστε με μικρό προσω-
πικό και μηχανές υψηλής τεχνολογίας – ψηφιακές, 
ακριβείς, γρήγορες και παραγωγικές. 

Τι παράγεται σήμερα στη Φιλιππούπολη;
Μη τυποποιημένα εξαρτήματα για τη βιομηχανία 
τροφίμων και ποτών. Τα προϊόντα μας προορίζο-
νται για όλη την Ευρώπη. Οι περισσότεροι πελάτες 
μας στη Βουλγαρία, το 80% για την ακρίβεια, είναι 
μηχανολογικές εταιρείες οι οποίες επίσης δραστηρι-
οποιούνται στην εξωτερική αγορά. Μόνο ένα μικρό 
μέρος της παραγωγής μας μένει στη Βουλγαρία.

 Αντιμετωπίσατε δυσκολίες τα τελευταία χρόνια;
Πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Θα έλεγα ότι, αν ενερ-
γείς επαγγελματικά, οι δυσκολίες μετατρέπονται σε 
προκλήσεις. Δηλαδή, δεν αποτελούν εμπόδια, αλλά 
προϋποθέσεις για εξέλιξη. Τις βασικές επενδύσεις τις 
κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια 
της κρίσης κατασκευάσαμε τη νέα αίθουσα παραγω-
γής και το νέο εργοστάσιο, εγκαταστήσαμε νέα μη-
χανήματα, αγοράσαμε λογισμικό τελευταίας γενιάς. 
Ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και έχου-
με ως πρότυπο τις κυρίαρχες εταιρείες του κόσμου.

Πώς βλέπετε το μέλλον της Alexandris;
Το μέλλον μας κρύβεται μέσα στο παρελθόν μας. 
Η εταιρεία μας είναι μικρή, με 50 μόνο υπαλλήλους 
στη Βουλγαρία. Όταν ξεκινήσαμε τις κατασκευαστι-
κές εργασίες εδώ, δεν είχαμε παρά ένα σχέδιο πάνω 
στο χαρτί. Ήμασταν καθισμένοι στην έδρα μας 
στον Πειραιά και συζητούσαμε το σχέδιο. Προσω-
πικά, το έβλεπα με φόβο. Αλλά βήμα με το βήμα το 
υλοποιήσαμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να πραγματο-
ποιήσουμε και περαιτέρω βήματα. Έχουμε μπροστά 
μας ένα μεγάλο σχέδιο και το ακολουθούμε. Αφού 
οικοδομήσαμε το σύμπλεγμα που βλέπετε και γίνα-
με παραγωγοί με κύρος, το πρώτο στάδιο έχει ολο-
κληρωθεί. Τώρα έχω στο συρτάρι το σχέδιο για την 
ανάπτυξη της εταιρείας κατά τα επόμενα πέντε χρό-
νια. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να το εφαρ-
μόσουμε. Δεν υπάρχουν εμπόδια, γιατί διαθέτουμε 
το χώρο και το δυναμικό. Όλα εξαρτώνται από την 
αγορά. Όποτε μας καλέσει η αγορά, είμαστε έτοιμοι 
να αντιδράσουμε.   
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GLOBUL И FORBES БЪЛГАРИЯ стиснаха ръцете 

си в подкрепа на българското образование. 

В края на септември 2012 г. бе организирана 

конференцията „Равен достъп до качестве-

но образование: Как да разрешим най-голя-

мото предизвикателство пред българското 

общество и икономика днес“. Партньори на 

събитието бяха още „Заедно в час“ - парт-

ньорската организация на международната 

мрежа Teach For All и Европейската комисия.

„В България средното ниво на образование 

е ниско. Средният 14-годишен ученик у вас е с 

две години назад в сравнение със средния му 

връстник в развитите страни“, каза основа-

телката на Teach For All Уенди Коп, която бе 

сред специалните гости на конференцията. 

Това действително е така. И не само. 

Факт също така е, че 40% от 16-годишните 

българи са фунkционално неграмотни. Това 

ги прави неподготвени за конкурентната 

среда, броят на безработните младежи скача 

и така темповете на растеж на икономика-

та и бизнеса в България се забавят. Целта на 

GLOBUL и Forbes България беше да се насочи 

общественото внимание към тези тревож-

ни данни, както и да се предложат конкрет-

ни решения на проблемите в българското 

образование. 

Teзи решения дойдоха от лидерите, които 

искат да допринесат за успеха на всяко бъл-

гарско дете. Сред тях бяха представители 

на правителството, най-големите български 

фирми, неправителствени организации и об-

разователната система. 

Така конференцията „Равен достъп до 

качествено образование: Как да разрешим 

най-голямото предизвикателство пред бъл-

гарското общество и икономика днес“ стана 

поредният пример за успешно сътрудничест-

во между компании - членове на ГБСБ.   

Η GLOBUL ΚΑΙ ΤΟ FORBES ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ έσφιξαν 
τα χέρια τους σε ένδειξη υποστήριξης για τη βουλ-
γαρική παιδεία. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012 
διοργανώθηκε μια συνδιάσκεψη με θέμα «Ίση πρό-
σβαση σε ποιοτική παιδεία. Πώς να αντιμετωπίσου-
με τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη βουλγαρική κοι-
νωνία και οικονομία σήμερα». Ο τρίτος συμμετέχων 
στην εκδήλωση ήταν η εταιρική οργάνωση «Μαζί 
μέσα στην τάξη» του διεθνούς δικτύου Teach for all.

«Το μέσο επίπεδο της βουλγαρικής εκπαίδευ-
σης είναι χαμηλό. Ο μέσος 14-χρονος μαθητής στη 
χώρα σας βρίσκεται δύο χρόνια πίσω σε σύγκρι-
ση με το μέσο συνομήλικό του στις ανεπτυγμένες 
χώρες», είπε η ιδρυτής του Teach for all κ. Wendy 
Kopp, μία από τους ειδικούς καλεσμένους της συν-
διάσκεψης. 

Αυτό είναι δεδομένο. Και όχι μόνο αυτό. Ένα 
άλλο δεδομένο είναι ότι το 40% των 16-χρονων 
Βουλγάρων είναι λειτουργικά αγράμματοι και, συ-
νεπώς, απροετοίμαστοι για το ανταγωνιστικό περι-
βάλλον στην αγορά εργασίας. Έτσι, ο αριθμός των 
ανέργων νέων ανεβαίνει ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης 
της οικονομίας και των επιχειρήσεων επιβραδύνε-
ται. Στόχος της GLOBUL και του Forbes Βουλγαρί-
ας ήταν να εστιάσουν την προσοχή της κοινωνίας 
πάνω σε αυτά τα ανησυχητικά στοιχεία, καθώς και 
να προωθήσουν συγκεκριμένες λύσεις για τα προ-
βλήματα της βουλγαρικής παιδείας.

Οι λύσεις αυτές προτάθηκαν από διάφορα ηγε-
τικά στελέχη που επιθυμούν να συνδράμουν στην 
επιτυχία κάθε μαθητή στη χώρα, ανάμεσά τους 
εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των μεγαλύτερων 
βουλγαρικών εταιρειών, των μη κυβερνητικών ορ-
γανισμών και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Έτσι, η συνδιάσκεψη με θέμα «Ίση πρόσβαση 
σε ποιοτική παιδεία. Πώς να αντιμετωπίσουμε τη 
μεγαλύτερη πρόκληση για τη βουλγαρική κοινωνία 
και οικονομία σήμερα» αποτέλεσε το πολλοστό πα-
ράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας εταιρειών-μελών 
του ΕΕΣΒ.   

Партньорство / Συνεταιρισμός

ЗАЕДНО ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

ΜΑΖΊ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΑΊΔΕΊΑ
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Членове / Μέλη

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА 
БАНКА отбеляза своя 

20-годишен юбилей с изклю-

чително рок изживяване 

под звуците на хитовете 

на Guns N`Roses в рамките 

на фестивала Sofia Rocks 

2012, който се проведе на 

7 и 8 юли на Националния 

стадион „Васил Левски“.

Аксел Роуз и всички му-

зиканти от Guns N`Roses 

останаха изключително 

поласкани от невероятно 

емоционалния отговор на 

публиката на всеки един 

от техните хитове по 

време на първия им лайв 

в България. Аксел, който е 

популярен с пестеливост-

та си на думи към публика-

та, видимо се развълнува и 

преди да слезе от сцената, 

извика: „Вие сте невероят-

ни, вие сте наистина стра-

хотни!” .

ОББ избра музикалното 

рок събитие на 2012 г. и за 

Η UNITED BULGARIAN 
BANK εόρτασε την 20η επέ-
τειό της με μια εξαιρετική 
ροκ εμπειρία κάτω από τους 
ήχους των επιτυχιών των Guns 
N`Roses, στα πλαίσια του φε-
στιβάλ Sofia Rocks 2012, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε 
στις 7 και 8 Ιουλίου στο εθνικό 
στάδιο «Βασίλ Λέβσκι». Ο Axl 
Rose και τα υπόλοιπα μέλη 
του συγκροτήματος ένιωσαν 
ιδιαίτερα κολακευμένοι από 
την απίστευτα συναισθηματι-
κή ανταπόκριση του κοινού σε 
καθένα από τα ροκ σουξέ που 
έπαιξαν κατά την πρώτη τους 
live εμφάνιση στη Βουλγαρία. 
Ο Axl, ο οποίος φημίζεται για 
το ότι σπάνια συνομιλεί με το 
κοινό, ήταν φανερά συγκινη-
μένος και πριν κατεβεί από 
τη σκηνή, φώναξε: «Είστε 
απίστευτοι, είστε πραγματικά 
υπέροχοι!»

Η UBB παρέθεσε τη δεξί-
ωση κοκτέιλ για την 20η επέ-
τειό της παράλληλα με το ροκ 

провеждането на официал-

ния коктейл за своя 20-го-

дишен юбилей. В изискана 

обстановка ръководство-

то на банката посрещ-

на близо 500 официални 

гости, сред които и част 

от звездите на Sofia Rocks 

2012 – вокалистите на 

Ugly Kid Joe и Sweet Savage - 

Уитфийлд и Рей. С отлична 

гледка към сцената, гости-

те на ОББ имаха възмож-

ността да се насладят на 

уникални рок изпълнения, 

да усетят атмосферата 

на фестивала и да се срещ-

нат с някои от своите 

идоли.

ОББ е традиционен 

спонсор на инициативи, 

целящи опазването на 

българското културно и ис-

торическо наследство, на 

културни и музикални про-

яви, спортни федерации и 

турнири, както и събития, 

насочени към децата.   

μουσικό γεγονός του 2012. Τα 
ηγετικά στελέχη της τράπεζας 
υποδέχτηκαν, μέσα σε καλαί-
σθητο περιβάλλον, περίπου 
500 επίσημους καλεσμένους. 
Στη δεξίωση παραβρέθηκαν 
και τα σταρ του Sofia Rocks 
2012 Whitfield και Ray, τρα-
γουδιστές των συγκροτημά-
των Ugly Kid Joe και Sweet 
Savage. Με θαυμάσια θέα 
προς τη σκηνή, οι καλεσμένοι 
της UBB είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν μοναδικές ροκ 
εκτελέσεις, να νιώσουν την 
ατμόσφαιρα του φεστιβάλ και 
να συναντηθούν με διάσημα 
είδωλα της ροκ.

Η UBB είναι τακτικός χο-
ρηγός πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στη διατήρηση της 
βουλγαρικής πολιτιστικής και 
ιστορικής κληρονομιάς, πολιτι-
σμικών και μουσικών εκδηλώ-
σεων, αθλητικών ομοσπονδιών 
και τουρνουά, καθώς και εκδη-
λώσεων προσανατολισμένων 
στα παιδιά.   

ОББ на 20 с Guns N` Roses
Η 20η επέτειος της UBB γιορτάστηκε 

 με τους Guns N` Roses
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КРЕДИТНАТА КАРТА 
Dynamic Visa на Alpha Bank 

България прави пазарува-

нето по-разумно и при-

ятно, защото картата е 

създадена с цел да промени 

и улесни начина, по който 

потребителите плащат. 

Картата предоставя опре-

делена възвръщаемост при 

разплащане с нея в парт-

ньорска мрежа от обекти. 

Мрежата от търговци се 

увеличава непрекъснато и 

до този момент включва 

над 70 търговски марки с 

над 160 обекта в по-голе-

мите градове в България. 

Пълният им списък може 

да бъде видян на  

www.alphabank.bg. 

Основен партньор на 

Dynamic e веригата мага-

зини „Карфур“, при която 

стойността на процента 

на възвръщаемост възли-

за на 10% от сумата на 

всяка покупка. Универсал-

ната кредитна карта е 

резултат от задълбоче-

ното познание на Alpha 

Bank относно навиците на 

българските потребители 

и желанието на банката да 

им помогне да пазаруват 

по-отговорно. 

В допълнение към въз-

връщаемостта, която по-

требителите получават 

в партньорската мрежа, 

Alpha Bank България пре-

доставя минимум 1% при 

всяко плащане с Dynamic на 

ПОС терминал в България 

и чужбина, както и онлайн. 

С Dynamic потребителят 

получава и освобождава-

не от такса обслужване 

за първата една година за 

кандидатствалите до 31 

декември 2012 г. 

Dynamic Visa предлага 

иновативен начин за кан-

дидастване, съобразен с 

динамичното ежедне-

вие на българина. 

Във всеки мага-

зин „Карфур“ 

са поставени 

Dynamic Visa 

щандове. 

Кандидат-

стването 

за картата 

е възможно и от вкъщи 

с телефонно обаждане на 

0800 19 222, безплатно от 

цялата страна, както и 

чрез онлайн платформа-

та на Alpha Bank, www.

loanadvisor.eu. Интерак-

тивният кредитен съвет-

ник Personal Loan Advisor 

съветва на достъпен език 

потребителите в онлайн 

пространството.   

Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
Dynamic Visa της Alpha Bank 
Bulgaria καθιστά τις αγορές 
πιο έξυπνες και απολαυστικές, 
γιατί στόχος της είναι να αλ-
λάξει τον τρόπο με τον οποίο 
πληρώνουν οι καταναλωτές, 

διευκολύνοντάς τον. Η κάρ-
τα προσφέρει επι-

στροφή χρη-
μάτων για τις 
συναλλαγές 

που πραγμα-
τοποιούνται σε 

ορισμένο δίκτυο 
καταστημάτων. Το 

δίκτυο αυτό αυξάνε-
ται συνεχώς και μέχρι στιγμής 
περιλαμβάνει πάνω από 70 
εμπορικές μάρκες και πάνω 
από 160 καταστήματα στις 
μεγαλύτερες πόλεις της Βουλ-
γαρίας. Η πλήρης λίστα τους 
είναι δημοσιευμένη στον ιστό-
τοπο www.alphabank.bg. 

Κύριος εταίρος της 
Dynamic Visa είναι η αλυσίδα 
καταστημάτων Carrefour που 

επιστρέφει το 10% της αξίας 
των αγορών. Η καθολική αυτή 
πιστωτική κάρτα είναι απο-
τέλεσμα της βαθιάς γνώσης 
των συνηθειών των Βουλγά-
ρων καταναλωτών, καθώς και 
της επιθυμίας της Alpha Bank 
να κάνει τις αγορές τους πιο 
υπεύθυνες. Πέρα από την επι-
στροφή που γίνεται μέσα στο 
εταιρικό δίκτυο, η Alpha Bank 
Bulgaria προσφέρει στους 
πελάτες της και επιστροφή 
τουλάχιστον 1% για κάθε πλη-
ρωμή μέσω τερματικού POS 
στη Βουλγαρία ή το εξωτερικό, 
καθώς και μέσω του Διαδι-
κτύου. Απαλλαγή από την πλη-
ρωμή της ετήσιας συνδρομής 
για το πρώτο χρόνο θα προ-
σφερθεί σε όσους υποβάλουν 
αίτηση για την απόκτηση της 
Dynamic μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2012.

Η Dynamic Visa προσφέρει 
πρωτοποριακό τρόπο υποβο-
λής αιτήσεως για την απόκτη-
ση της κάρτας που συμμορ-
φώνεται προς τη δυναμική 
καθημερινότητα των Βουλ-
γάρων. Τμήματα της Dynamic 
Visa έχουν τοποθετηθεί σε 
κάθε κατάστημα της αλυσίδας 
Carrefour. 

Η αίτηση για την από-
κτηση της κάρτας μπορεί να 
υποβληθεί και από το σπίτι, 
με δωρεάν τηλεφωνική κλίση 
από κάθε σημείο της χώρας 
στο 0800 19 222, καθώς επίσης 
μέσω της online πλατφόρμας 
www.loanadvisor.eu της Alpha 
Bank. Ένας διαδραστικός πι-
στωτικός σύμβουλος (Personal 
Loan Advisor) συμβουλεύει 
τους καταναλωτές σε γλώσσα 
κατανοητή μέσα από το Διαδί-
κτυο.   

Dynamic Visa 
 в мрежа  

от над 160 
обекта

Η Dynamic Visa 
δικτυωμένη με  
πάνω από 160 
εταίρους
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ПРОЕКТЪТ MOVE ON, разработен благодарение на съ-

трудничеството между Deutsche Telekom и COSMOTE 

Group, предостави на потребителите уникалната 

възможност да участват в създаването на филм-пъте-

шествие из Европа. Проектът обхвана единадесет евро-

пейски държави. Всички новини за предстоящата преми-

ера на филма Move On следете на www.move-on-film.bg.

ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ MOVE ON, που εκπονήθηκε χάρη στη συνεργα-
σία της Deutsche Telekom και της COSMOTE Group, προσέφερε 
στους καταναλωτές  τη μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στη 
δημιουργία μιας ταινίας-ταξιδιού ανά την Ευρώπη. Το πρότζεκτ 
περιλαμβάνει έντεκα ευροπαϊκές χώρες. Όλες τις ειδήσεις σχετικά 
με την επικείμενη πρώτη προβολή της ταινίας Move On μπορείτε 
να παρακολουθήσετε στον ιστότοπο www.move-on-film.bg.

ИКЕА ПОСРЕЩА втора-

та си година в България 

с нови, по-ниски цени и с 

първия в историята си 

интерактивен каталог, 

съдържащ 328 вдъхновява-

щи страници с решения за 

обзавеждане и декорация 

на дома. През 2013 г. в све-

та ще бъдат отпечата-

ни 211 млн. екземпляра от 

каталога на ИКЕА. Той ще 

бъде издаден в 62 версии и 

ще бъде разпространен в 

43 държави.

   През последната близо 

една година успешен опит 

в България ИКЕА натрупа 

ценна информация за нуж-

дите и потребностите на 

хората в страната. В съ-

щото време ИКЕА приложи 

още начини за повишаване 

ефективността на свои-

те вътрешни процеси. В 

резултат на това от днес 

компанията предлага нови, 

по-ниски цени на 1195 про-

дукта за дома и потвърж-

дава отново ангажимента 

си да не увеличава цените 

на всички продукти, посо-

чени в каталога, за една 

година напред.

Η ΙΚΕΑ ΣΗΜΑΔΕΨΕ το δεύτε-
ρο έτος της παρουσίας της στη 
Βουλγαρία με νέες χαμηλό-
τερες τιμές και με τον πρώτο 
στην ιστορία της διαδραστικό 
κατάλογο, ο οποίος περιέχει 
328 καταπληκτικές σελίδες με 
λύσεις για την επίπλωση και 
τη διακόσμηση του σπιτιού. 
Το 2013 σε όλον τον κόσμο θα 
εκδοθούν 211 εκατ. αντίτυπα 
του καταλόγου της ΙΚΕΑ. Οι 
62 εκδοχές του καταλόγου θα 
κυκλοφορήσουν σε 43 χώρες. 
Ύστερα από μια χρονιά πετυ-
χημένων δραστηριοτήτων στη 
Βουλγαρία, η ΙΚΕΑ έχει συγκε-
ντρώσει πολύτιμες πληροφορί-
ες για τις ανάγκες και τις απαι-
τήσεις των πελατών στη χώρα. 
Ταυτόχρονα, εφάρμοσε νέες 
μεθόδους για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των εξε-
λίξεων που γίνονται στο εσωτε-
ρικό της. Ως εκ τούτου, από 
σήμερα η εταιρεία προσφέρει 
νέες χαμηλότερες τιμές σε 1195 
προϊόντα για το σπίτι μας και 
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της 
ότι οι τιμές όλων των προϊό-
ντων που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο δεν πρόκειται 
να αυξηθούν κατά τη διάρκεια 
του επόμενου χρόνου.

JEREMIE.UBB.BG - специали-

зираният образователен 

уебсайт на ОББ, посве-

тен на възможностите за 

кредитиране с Обединена 

българска банка (ОББ) по 

инициативата JEREMIE на 

Европейския съюз и Репу-

блика България, успя дас-

печели първата награда в 

категорията „Финанси и 

застраховане“ на тазго-

дишните Български награ-

ди за уеб.

ΣΤΟ JEREMIE.UBB.BG – τον 
ειδικό εκπαιδευτικό ιστότοπο 
της UBB ο οποίος είναι αφι-
ερωμένος στις δυνατότητες 
πίστωσης μέσω της τράπεζας 
στα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
JEREMIE της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας – απονεμήθηκε το 
πρώτο βραβείο στην κατηγο-
ρία «Οικονομικά και Ασφάλι-
ση» των φετινών βουλγαρικών 
βραβείων για τον καλύτερο 
διαδικτυακό τόπο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΉΝ UBB

ΧΑΜΉΛΟΤΕΡΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΉΝ 
ΙΚΕΑ

ПО-НИСКИ 
ЦЕНИ ОТ ИКЕА

КИНО ПЪТЕШЕСТВИЕТО 
MOVE ON

ΤΑΞΊΔΊ ΜΕ  
ΤΗΝ ΤΑΊΝΊΑ MOVE ON

УЕБ НАГРАДА ЗА ОББΗ Dynamic Visa 
δικτυωμένη με  
πάνω από 160 
εταίρους
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Добре дошли, Crеdit Agricole 
На 14 август 2012 г. Emporiki Bank – Bulgaria бе официално ребрандирана в Crédit Agricole 

Bulgaria („Креди Агрикол България“). След изкупуването на акциите от Credit Agricole 

S.A. това е финалната стъпка за интеграция на българското дружество към солид-

ната финансова Група Crédit Agricole. Тя е пазарен лидер в банкирането на дребно във 

Франция и е една от най-големите банки в Европа. Групата Crédit Agricole се стреми да 

служи на реалната икономика чрез подкрепа на проекти на своите клиенти.

Στις 14 Αυγούστου 2012 η Εμπορική Τράπεζα Βουλγαρίας μετονομάστηκε επισήμως σε Crédit 
Agricole Βουλγαρίας. Μετά την εξαγορά των μετοχών της τράπεζας από την Crédit Agricole S.A., 
αυτό υπήρξε το τελικό βήμα προς την ένταξη της βουλγαρικής εταιρείας στο φημισμένο χρηματο-
οικονομικό όμιλο. Η Crédit Agricole πρωτοστατεί στις λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες στη Γαλλία και 
είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης. Επιθυμία του ομίλου είναι να εξυπηρετεί την 
πραγματική οικονομία, υποστηρίζοντας τα πρότζεκτ των πελατών της.

Отличия за 
Alpha Bank България

Διακρίσεις για την  
Alpha Bank Bulgaria

ALPHA BANK БЪЛГАРИЯ е 

първата банка в България, 

спечелила две световни 

бизнес отличия от прес-

тижните международни 

награди Stevie Awards 2012 

за онлайн платформата 

„Личен кредитен съвет-

ник”. Stevie Awards отлича-

ват най-добрите компа-

нии и личности, техните 

постижения и 

бизнес прак-

тики в света. 

В журито са 

над 200 топ 

мениджъри и 

експерти от 

цял свят. Alpha 

Bank България спечели 

две награди в категории-

те Product Development/

Management Department 

or Team of the Year и Best 

New Product or Service of 

the Year - Consumer Services 

за създаването на онлайн 

платформата „Личен кре-

дитен съветник”, която 

стартира през май 2011 

г. Уеб базираната плат-

форма www.loanadvisor.eu 

съветва на достъпен език 

потребителите относно 

използването на различни 

кредитни приложения. 

Η ALPHA BANK BULGARIA 
είναι η πρώτη βουλγαρική 
τράπεζα που κέρδισε δύο πα-
γκόσμιες διακρίσεις από τα 
διεθνή βραβεία Stevie Awards 
2012 για την online πλατφόρμα 
της «Προσωπικός πιστωτικός 
σύμβουλος». Τα Stevie Awards 
βραβεύουν τις καλύτερες 
εταιρείες και προσωπικότη-
τες για τις αποδόσεις και τις 

επιχειρηματικές 
πρακτικές τους. 
Στην επιτροπή 
συμμετέχουν 
πάνω από 200 
τοπ μάνατζερ 
και ειδικοί από 
όλο τον κόσμο. Η 

Alpha Bank κέρδισε δύο βρα-
βεία στις κατηγορίες Product 
Development/Management 
Department or Team of the 
Year και Best New Product or 
Service of the Year - Consumer 
Services για τη δημιουργία της 
online πλατφόρμας «Προσω-
πικός πιστωτικός σύμβουλος» 
η οποία τέθηκε σε λειτουργία 
το Μάιο του 2012. Η διαδικτυ-
ακή πλατφόρμα http://www.
loanadvisor.eu  συμβουλεύει 
τους καταναλωτές, σε γλώσσα 
κατανοητή, για το πώς να χρη-
σιμοποιήσουν τις παρεχόμενες 
πιστωτικές εφαρμογές.

Членове / Μέλη

27 МЛАДИ ФУТБОЛНИ 

таланти прекараха два 

незабравими дни в Ман-

честър, където трени-

раха под ръководството 

на професионални тре-

ньори от Академията на 

„Манчестър Юнайтед“. 

Лагерът бе организиран 

от GLOBUL като част 

от партньорството на 

оператора с легендарния 

английски клуб. Участие 

в лагера взеха момчета-

та от отбора на СОУ 

„Найден Геров” – Варна, 

и младежите в неравно-

стойно положение от 

„Отбора на надеждата“, 

както се нарича българ-

ският национален отбор 

по футбол за бездомни 

хора, както и техните 

треньори. 

27 ΝΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ 
ταλέντα πέρασαν δύο αξέ-
χαστες μέρες στην πόλη 
του Μάντσεστερ όπου έκα-
ναν προπόνηση υπό την 
ηγεσία επαγγελματιών προ-
πονητών από την Ακαδημία 
της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ. Η ποδοσφαιρική κα-
τασκήνωση διοργανώθηκε 
από τη GLOBUL στα πλαίσια 
της συνεργασίας του τηλεπι-
κοινωνιακού παρόχου με το 
θρυλικό αγγλικό όμιλο. Στην 
κατασκήνωση συμμετείχαν 
τα αγόρια της ομάδας του 
σχολείου «Νάιντεν Γκέροβ» 
της πόλης Βάρνα, οι κοινω-
νικά αποκλεισμένοι νέοι από 
την «Ομάδα της ελπίδας» 
όπως αποκαλείται η εθνική 
ποδοσφαιρική ομάδα αστέ-
γων, καθώς και οι προπονη-
τές τους.

ΜΕ ΤΉ GLOBUL ΣΤΟ «ΟΛΝΤ ΤΡΑΦΟΡΝΤ»
С GLOBUL НА „ОЛД ТРАФОРД“
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КОИ СА „ТРАНСФОРМАТОРИ”?
Вместо да чакат средата около нас да се промени сама, младите архитекти 

от сдружението действат

Αντί να περιμένουν το περιβάλλον να αλλάξει από μόνο του, οι νέοι αρχιτέκτονες του 
συνδέσμου δρουν

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΜΕΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΤΕΣ»;



ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ  | 47

М оже и да не знаете кои са и с как-

во се занимават, но със сигур-

ност сте виждали „плодовете” 

на труда на „Трансформатори” 

по софийските улици и други кътчета в окол-

ността. Ако например наскоро сте минавали 

по „Раковски” или като цяло в района между 

„Васил Левски” и „Дондуков”, няма как да не 

сте забелязали новия арт вид на овехтелите 

сиви елтабла. Те са „късметлиите“, избра-

ни за своеобразни платна, на които млади 

таланти да покажат художническите си 

умения.

Това е резултатът от акцията „Театър 

на Улицата”, която започна на 23 юни и в 

рамките на 10 дни сивите грозни табла по-

лучиха пълна промяна. Акцията всъщност е 

продължението на миналогодишния проект 

„Улица Кутиена”, който разкраси таблата на 

ул. “Цар Шишман”. Това е само едно от мно-

гото любопитни хрумвания на новаторите 

и е пример за облагородяването на градска-

та среда, една от основните цели на „Транс-

форматори”.

„Трансформатори”, създадени през 2009 г., 

са организация с нестопанска цел, чиито про-

екти малко по малко преобразяват столица-

та ни. Сивото сякаш се е превърнало в запа-

зена марка на София, а за жалост и на много 

други български градове, но за щастие има 

хора, които се борят с това. „Трансформа-

тори” са сред тях. Те са 11 млади архитекти 

и са се нагърбили със задачата да променят 

отношението на хората към средата, коя-

то ни заобикаля. Арх. Валери Гюров, един от 

основателите на сдружението, завършва 

архитектура в Германия, но впоследствие 

работата като проектант в София не му 

носи нужното удовлетворение и решава да 

насочи усилията си към „социална и обще-

ственополезна архитектура”, споделя той в 

интервю за DeZona. 

Подобно на него съоснователят арх. Дел-

чо Делчев, завършил архитектура в София, 

както и останалите членове на сдружение-

то търсели по-смислена мисия, в която да 

вложат креативността и таланта си, и 

чрез „Трансформатори” намерили начин да 

избягат от комерсиалното и конвенционал-

ното. Разбира се, стартирането на подобна 

инициатива далеч не се оказало лесно, особе-

но имайки предвид финансовите обстоятел-

ства в България през 2009 г. Но след повече 

от година „стискане на зъби” и постоянство 

нещата потръгват. До средата на 2011 г. 

„Трансформатори” вече имат около 20 реа-

лизирани проекта от различен мащаб, а съз-

Μ πορεί να μην γνωρίζετε ποιοι είναι 
οι Μετασχηματιστές και με τι ασχο�
λούνται, αλλά σίγουρα έχετε δει 
τους «καρπούς» της εργασίας τους 

σε διάφορους δρόμους και γωνίες της Σόφιας. Αν 
περάσατε πρόσφατα από την οδό «Ρακόβσκι» ή την 
ευρύτερη περιοχή μεταξύ των οδών «Βασίλ Λέβσκι» 
και «Ντοντούκοβ», οπωσδήποτε προσέξατε τη νέα 
��� εμφάνιση των πεπαλαιωμένων ηλεκτρικών πινά�
κων διανομής. Ήταν οι τυχεροί που εξελέγησαν να 
γίνουν ιδιόμορφα πανό πάνω στα οποία μερικά νέα 
ταλέντα έκαναν επίδειξη των ζωγραφικών ικανοτή�
των τους.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εκδήλωσης «Θέ-
ατρο στο δρόμο» η οποία ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου 
και μέσα σε δέκα μέρες μεταμόρφωσε ριζικά τους 
γκρίζους και άσχημους πίνακες διανομής. Ήταν η 
συνέχεια του περσινού πρότζεκτ «Οδός Κουτιού» 
το οποίο στόλισε τους ηλεκτρικούς πίνακες της 
οδού «Σισμάν». Πρόκειται για μία μόνο από τις ενδι-
αφέρουσες πρωτοβουλίες των πρωτοπόρων αυτών 
νέων που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην καλλι-
έργεια του αστικού περιβάλλοντος. 

Οι Μετασχηματιστές είναι μια οργάνωση μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε το 
2009 και έκτοτε τα σχέδιά της μεταμορφώνουν 
μέρα με τη μέρα την πρωτεύουσα. Το γκρι φαίνε-
ται να έχει αναδειχτεί σε σήμα κατατεθέν όχι μόνο 
της Σόφιας, αλλά και πολλών άλλων βουλγαρικών 
πόλεων. Ευτυχώς όμως, υπάρχουν άνθρωποι που 
του αντιστέκονται, ανάμεσα τους και οι Μετασχη-
ματιστές. 

Είναι 11 νέοι αρχιτέκτονες οι οποίοι ανασκου-
μπώθηκαν να αλλάξουν τη στάση του κόσμου 
απέναντι στο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμα-
στε. Ο αρχιτέκτων Βαλέρι  Γκιούροφ, ένας από τους 
ιδρυτές του συνδέσμου, σπούδασε αρχιτεκτονική 
στη Γερμανία. Όμως η εργασία του ως σχεδιαστή 
στη Σόφια δεν τον ικανοποιούσε όσο θα ήθελε. 
Αποφάσισε λοιπόν να στρέψει τις προσπάθειές του 
στην «κοινωφελή αρχιτεκτονική», όπως ανέφερε σε 
μια συνέντευξη στον ιστότοπο DeZona.

Ομοίως, ο συνιδρυτής του Ντέλτσο Ντέλτσεφ, ο 
οποίος σπούδασε αρχιτεκτονική στη Σόφια, καθώς 
και τα άλλα μέλη του συνδέσμου, επίσης επιθυ-
μούσαν να καταθέσουν τη δημιουργικότητα και το 
ταλέντο τους σε μια ουσιώδη αποστολή. Με τους 
Μετασχηματιστές βρήκαν τον τρόπο να ξεφύγουν 
από την εμπορικότητα και τη συμβατικότητα. Βέ-
βαια, το ξεκίνημα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας δεν 
ήταν καθόλου εύκολο, ιδίως αν αναλογιστούμε τις 
οικονομικές συνθήκες στη Βουλγαρία το 2009. Κι 
ωστόσο, ύστερα από μια χρονιά «σφιξίματος των 
δοντιών» και επιμονής τα πράγματα προχώρησαν. 
Μέχρι τα μισά του 2011 οι Μετασχηματιστές είχαν 
ήδη υλοποιήσει περίπου 20 πρότζεκτ διαφορετικής 
κλίμακας, ενώ η δημιουργία, την ίδια χρονιά, της 

„Трансфор-
матори”, 

създадени 
през 2009г., 
са организа-
ция с несто-

панска цел

Οι Μετασχη-
ματιστές είναι 
μια οργάνωση 
μη κερδοσκο-
πικού χαρα-

κτήρα η οποία 
ιδρύθηκε 
 το 2009
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даването на Facebook страницата им през 

същата година определено играе голяма роля 

за популяризирането им и съответно за раз-

витието им.

Проектите на „Трансформатори” са ино-

вативни, креативни и с характер. В начало-

то на годината списание Forbes ги класира 

сред седемте идеи, които променят Бълга-

рия. 

Вече стана дума за грозните и сиви неща 

по софийските улици, с които се сблъскваме 

всеки ден, и тук е моментът да се споменат 

и огромните бетонени цветарници. Благо-

дарение на „Трансформатори” те също полу-

чиха своята неочаквана реализация, когато 

един от тях стана „гайката” на пейката-га-

ечен ключ, намираща се пред залата за съби-

тия „Модерен театър“. 

Друг интересен пример е PARK(ing) DAY, 

когато пролетното настроение по някои 

софийски улици беше още по-приповдигнато. 

Определени места за паркиране бяха превър-

нати в кътчета за разпускане – миниполянки 

с хамаци и възглавници, както и безплатни 

Wi-Fi зони.

Панчаревското езеро също се превърна в 

обект на внимание за екипа на „Трансформа-

тори” през миналата година. Районът около 

забравеното информационно табло беше из-

цяло преобразен по проекта „ТаблоID” в мяс-

то за културни събития и партитa.

Но „Трансформатори” не се занимават 

просто с това да вкарват закачливи елемен-

ти в градската среда. Става дума за една 

много по-голяма идея – идеята, че тряб-

ва да градим, не да рушим. Последното, за 

съжаление, все още е част от културата 

в България: за 3-те години досега много от 

проектите на „Трансформатори” са били 

разрушени или просто са изчезнали. 

Въпреки това, за да има резултат в дъл-

госрочен план, „Трансформатори” до голяма 

степен разчитат на съобразителността на 

средата наоколо, включително и на столи-

чани. Дали това е добра идея – на този етап 

по-скоро не, но няма друг начин. През свобод-

ното си време младите архитекти органи-

зират доброволни почиствания и непрестан-

но търсят нови спонсори, за да могат да се 

поддържат съществуващите проекти, как-

то и да се инициират нови.

Инициативите на 11-те млади архитекти 

от сдружението тепърва ще набират още 

скорост. Плановете им са да бъдат реали-

зирани повече проекти и извън пределите 

на София, а по думите на някои от тях за 

„Дневник”, защо не и извън България. Но нека за 

момента да обърнем внимание на постигна-

тото дотук, защото то никак не е малко, а за 

бъдещето просто да очакваме нови изненади.   

ιστοσελίδας τους στο Facebook έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο για τη δημοτικότητα και την περαιτέρω διεύ-
ρυνση του έργου τους.

Τα σχέδια των Μετασχηματιστών είναι πρω-
τοποριακά και δημιουργικά, πάντα με προσωπικό 
χαρακτήρα. Στις αρχές της χρονιάς το περιοδικό  
Forbes τους κατέταξε ανάμεσα στις επτά ιδέες που 
αλλάζουν τη Βουλγαρία. 

Στα ακαλαίσθητα γκρίζα αντικείμενα που συ-
ναντάμε καθημερινά στους δρόμους της Σόφιας 
συγκαταλέγονται και οι τεράστιες γλάστρες από 
σκυρόδεμα. 

Χάρη στους Μετασχηματιστές αξιοποιήθηκαν 
κι αυτές με αναπάντεχο τρόπο. Μια τέτοια γλάστρα 
που βρίσκεται έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων 
του «Μοντέρεν Τεάταρ» μετατράπηκε σε περικό-
χλιο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ένας πάγκος 
με σχήμα γαλλικού κλειδιού.

Ένα άλλο αξιόλογο παράδειγμα ήταν η εκδή-
λωση PARK(ing) DAY, κατά την οποία η ανοιξιάτικη 
ατμόσφαιρα σε μερικούς δρόμους της Σόφιας έγινε 
ακόμα πιο χαρούμενη. Ορισμένοι χώροι παρκαρί-
σματος μετατράπηκαν σε γωνίες αναψυχής – μικρά 
ξέφωτα με αιώρες και μαξιλαράκια, καθώς και δω-
ρεάν Wi-Fi ζώνες.

Πέρσι η λίμνη του Παντσαρέβο τράβηξε επίσης 
την προσοχή της ομάδας των Μετασχηματιστών. 
Με το σχέδιο ТаблоID η περιοχή γύρω από τον 
εγκαταλειμμένο πίνακα πληροφοριών μεταμορφώ-
θηκε πλήρως σε χώρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις 
και πάρτι.

Πάντως, το να εισάγουν παιχνιδιάρικα στοιχεία 
μέσα στο αστικό περιβάλλον δεν είναι το μόνο μέ-
λημα των Μετασχηματιστών. Οι προσπάθειές τους 
εντάσσονται σε μια γενικότερη ιδέα – ότι πρέπει να 
κτίζουμε και όχι να γκρεμίζουμε. Το τελευταίο δεν 
παύει, δυστυχώς, να αποτελεί μέρος του τοπικού 
πολιτισμού μας: μέσα σε τρία χρόνια πολλά από τα 
σχέδια των Μετασχηματιστών καταστράφηκαν ή 
απλώς εξαφανίστηκαν.

Παρόλα αυτά, για να υπάρχουν μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα, οι Μετασχηματιστές υπολογίζουν 
σε μεγάλο βαθμό στην ευσυνειδησία του περιβάλ-
λοντος και των ίδιων των κατοίκων της πρωτεύ-
ουσας. Αποτελεσματικός ή μη, καλύτερος τρόπος 
προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Στην ελεύθερη ώρα 
τους οι νέοι αρχιτέκτονες οργανώνουν εθελοντι-
κούς καθαρισμούς και συνεχίζουν να αναζητούν 
χρηματοδότες, ώστε να μπορέσουν να συντηρή-
σουν τα υπάρχοντα πρότζεκτ και να βάλουν μπρος 
τα μελλοντικά τους σχέδια.

Οι πρωτοβουλίες των 11 νέων αρχιτεκτόνων 
του συνδέσμου αναμένεται να επεκταθούν κι άλλο. 
Σχεδιάζουν να υλοποιήσουν περισσότερα πρότζεκτ 
έξω από τη Σόφια και ενδεχομένως, όπως δήλωσαν 
σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Ντνέβνικ», έξω 
από τη Βουλγαρία. Όμως ας συγκεντρωθούμε τώρα 
σε όσα δημιούργησαν μέχρι στιγμής, γιατί είναι αξι-
όλογα, και ας περιμένουμε να δούμε τις νέες εκπλή-
ξεις που μας επιφυλάσσονται.   
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Място: Брюксел

Трето издание на Европейския парла-
мент на предприятията (ЕПП) 2012

Организатор: ЕВРОПАЛАТИ

www.bcci.bg/news/4164  

Πού: Βρυξέλλες
Τρίτη εκδήλωση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
των επιχειρήσεων (ΕΚΕ) 2012 
Διοργανωτής: Ευρωεπιμελητήρια
www.bcci.bg/news/4164  

18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ОКТОМВРИ

Място: Солун 

WOMEX 2012 
Световно музикално изложение

Организатор: Helexpo

www.womex.com

Πού: Θεσσαλονίκη 
WOMEX 2012 
Παγκόσμια μουσική έκθεση
Διοργανωτής: Helexpo
www.womex.com

17-21

ОКТОМВРИ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Място: Солун 

Philoxenia Expo 
Международно туристическо изложение

Организатор: Helexpo

www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-

GR&loc=1&page=2301

Πού: Θεσσαλονίκη  
Philoxenia Expo 
Διεθνής έκθεση τουρισμού
Διοργανωτής: Helexpo
www.helexpo.gr/default.aspx?lang=el-
GR&loc=1&page=2301

22-25 

НОЕМВРИ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Белград 

Expo Zim
Изложение за зимен туризъм
Организатор: Belgrade Fair 

www.eventseye.com/fairs/f-expo-zim-8522-1.html

Πού: Βελιγράδι 
Expo Zim
Έκθεση χειμερινού τουρισμού 
Διοργανωτής: Belgrade Fair 
www.eventseye.com/fairs/f-expo-zim-8522-1.html

6 -9

ДЕКЕМВРИ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Място: София 

„Произведено в България“
Национално търговско изложение

Организатор: БТПП

www.bcci.bg/bulgarian/fairs/proizvedeno/

Πού: Σόφια  
„Τόπος παραγωγής: Βουλγαρία“
Έθνική εμπορική έκθεση 
Διοργανωτής: Βουλγαρικό εμπορικό και βιομηχανι-
κό επιμελητήριο
www.bcci.bg/bulgarian/fairs/proizvedeno/ 

3 -11

ДЕКЕМВРИ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Букурещ

All pack
Международно изложение на пакетиращата 

индустрия
Организатор: Romexpo

www.all-pack.ro

Πού: Βουκουρέστι 
All pack
Διεθνής έκθεση της βιομηχανίας 
συσκευασιών
Διοργανωτής: Romexpo
www.all-pack.ro

31-4 

ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Място: Атина

Energy-Photovoltaic Athens
Международно изложение за възобновяеми 

енергийни източници
Организатор: Leaderexpo 

www.leaderexpo.gr/node/703 

Πού: Αθήνα
Energy-Photovoltaic Athens
Διεθνής έκθεση ανανεώσιμων ενεργεια�
κών πηγών 
Διοργανωτής: Leaderexpo 
www.leaderexpo.gr/node/703

1-4

НОЕМВРИ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Календар / Εκδηλώσεις 



Дружеството „АКА-
УНТИНГ СЕРВИС” ООД 

е основано през 1993 г. 

Фирмата притежа-

ва дългогодишен опит 

в предоставянето на 

счетоводни и данъчни 

услуги и услуги по адми-

нистриране на персо-

нал и заплати. „Акаун-

тинг Сервис“ предлага 

и широка палитра дру-

ги бизнес консултант-

ски услуги на голям 

брой международни 

и местни дружества. 

Дружеството е на раз-

положение на клиенти-

те си с цел да им по-

могне при вземането 

на най–доброто реше-

ние за всеки един сче-

товоден, финансов или 

управленски проблем.

„ЕКОНТ ЕКСПРЕС” е 

част от логистична 

група „Еконт” и опери-

ра на пазара на куриер-

ски и карго услуги от 

2000 г. Лицензирането 

като пощенски опера-

тор през 2007 г. даде 

на фирмата възмож-

ността да предоста-

ви на клиентите си 

услуга, адаптирана към 

техните нужди, усло-

вия и цени без компро-

миси в качеството. 

Днес „Еконт“ има над 

340 офиса в България, 

както и клонове в 

Атина, Брюксел, Буда-

пеща, Букурещ, Лон-

дон, Любляна, Прага и 

Солун, чрез които об-

служва територията 

на тези държави. 

Η ECONT EXPRESS απο-
τελεί μέρος της λογιστικής 
ομάδας Econt και από το 
2000 δραστηριοποιείται 
στην αγορά υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς (courier) 
και μεταφοράς φορτίων 
(cargo). Χάρη στην άδεια 
παρόχου ταχυδρομικών 
υπηρεσιών που έλαβε το 
2007, η εταιρεία είναι σε 
θέση να παρέχει στους 
πελάτες της μια υπηρεσία 
η οποία είναι προσαρμο-
σμένη στις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις τους, χωρίς 
συμβιβασμούς ως προς 
την ποιότητα. Σήμερα η 
Econt διαθέτει πάνω από 
340 γραφεία στη Βουλ-
γαρία.

Η CONBUL Μονοπρό-
σωπη ΑΕ είναι μια κατα-
σκευαστική-επενδυτική 
εταιρεία η οποία επιλέγει 
με ιδιαίτερη προσοχή τα 
προς αγορά οικόπεδα. Τα 
οικόπεδά της αποτελούν 
χρυσή ευκαιρία για επέν-
δυση κατά το χρόνο της 
κατασκευής, με την αξία 
τους να συνεχίζει να αυ-
ξάνεται και στη συνέχεια. 
Ενδεικτικά είναι τα δύο 
υπό κατασκευή έργα της 
Conbul: το «Simeonovo 
Dream» στην περιοχή Σι-
μεόνοβο και το «Comfort 
home» στην περιοχή 
Ντραγκαλέβτσι. Η εταιρεία 
χρησιμοποιεί σύγχρονα 
υλικά υψηλής ποιότητας.

Αποκαλούν το ξενοδο-
χειακό και οικιστικό συ-
γκρότημα «MAXI» γωνία 
παραδείσου και όαση της 
Σόφιας. Βρίσκεται στους 
πρόποδες του βουνού Βί-
τοσα και αποτελείται από 
ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων 
με 34 στούντιο πολυτε-
λείας και διαμερίσματα, 
24ωρο λόμπι-μπαρ, αίθου-
σα συνεδριάσεων, υπαί-
θριες πισίνες αναψυχής, 
υπαίθριο μπαρ, κέντρο 
SPA με ποικιλία θεραπειών 
προσώπου, σώματος και 
πνεύματος, εσωτερική πι-
σίνα, φινλανδική σάουνα, 
ατμόλουτρο, χαμάμ, πισίνα 
με κρύο νερό, γυμναστή-
ριο, υπαίθρια γήπεδα τένις.

Η ACCOUNTING 
SERVICE ΕΠΕ ιδρύθηκε το 
1993. Διαθέτει μακρόχρο-
νη πείρα στην παροχή λο-
γιστικών και φορολογικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών 
διαχείρισης προσωπικού 
και μισθοδοσίας. Επίσης, 
παρέχει ένα ευρύ φάσμα 
από άλλες συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες επιχειρήσε-
ων προς μεγάλο αριθμό 
διεθνών και τοπικών 
εταιρειών. Η εταιρεία βρί-
σκεται στη διάθεση των 
πελατών της, ώστε να τους 
βοηθήσει να βρουν την 
καλύτερη λύση σε κάθε 
λογιστικό, χρηματοοι-
κονομικό και διοικητικό 
πρόβλημα.

Η VITEX HERMES 
BULGARIA Μονοπρόσω-
πη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2008 
ως θυγατρική του Ομίλου 
ΓΙΑΝΝΙΔΗ. Ένα χρόνο 
αργότερα η εταιρεία άρ-
χισε να δραστηριοποιεί-
ται στην τοπική αγορά. Ο 
Όμιλος έχει εξειδικευτεί 
στην παραγωγή χρωμά-
των υψηλής ποιότητος και 
αναπτύχθηκε γρήγορα 
στα Βαλκάνια. Ήδη από 
την ίδρυσή της η εταιρεία 
προσφέρει ασυμβίβα-
στη ποιότητα, ειδίκευση 
υψηλού επιπέδου και προ-
σανατολισμένη στους πε-
λάτες στρατηγική. Η Vitex 
σέβεται τους καταναλω-
τές, ενώ η ασφάλεια. 

„ВИТЕКС ХЕРМЕС БЪЛ-
ГАРИЯ” ЕООД е създа-

дена като дъщерно 

дружество на Yannidis 

Group през 2008 г. Фир-

мата започва дейност-

та си в страната през 

следващата година. 

Групата е специализи-

рана в производство-

то на висококачестве-

ни бои и се разви бързо 

на Балканите. От съз-

даването си фирмата 

предлага безкомпро-

мисно качество, висо-

ко ниво на експерти-

за и ориентиран към 

клиентите подход. 

VITEX уважава потре-

бителите и дава висок 

приоритет на безо-

пасността и околната 

среда.

„КОНБУЛ” ЕАД е стро-

ително-инвестицион-

на компания, която 

избира изключително 

внимателно терени-

те, които закупува. Те 

са най-добрата инвес-

тиция към момента 

на строителството, 

а тяхната стойност 

продължава да расте 

с времето. Показател-

ни за това са двата 

актуални обекта на 

„Конбул”: Simeonovo 

Dream в квартал Си-

меоново и „Комфорт 

хоум” в квартал Драга-

левци. Фирмата строи 

с висококачествени съ-

временни материали и 

контролира прецизно 

всеки етап от изпълне-

нието.

Хотелският и жили-

щен комплекс „МАКСИ” 

е наричан райско кът-

че и оазисът на София. 

Той е разположен в 

подножието на Ви-

тоша и се състои от 

4-звезден хотел с 34 

луксозни студиа и апар-

таменти, денонощен 

лоби бар, конферентен 

център, развлекател-

ни летни басейни, ле-

тен бар, СПА център с 

изобилие от терапии 

за лице, тяло и дух, за-

крит басейн, финланд-

ска сауна, парна баня, 

турска баня, контрас-

тен басейн, фитнес 

център, външни тенис 

кортове, лятна ресто-

рант градина и закри-

ти ресторанти.

Νέα μέλη του ΕΕΣΒ
Нови членове на ГБСБ
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