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Редакционен коментар / Σχόλιο Σύνταξης

Уважаеми читатели,

Αγαπητοί αναγνώστες,

Б

роят, който държите в ръце, е
последният в една трудна година,
пълна с предизвикателства както
за Гърция и България, така и за Европа като цяло.
В края на тази година бяха извършени важни промени с цел преодоляване на кризата в
гръцката икономика. На последната среща на
Еврогрупата бяха положени основите за ефективно решаване на тези проблеми, беше сложен и край на несигурното бъдеще на Гърция в
еврозоната. Става въпрос за промени, които
не бяха нито лесни, нито даденост сами по
себе си, и за които и гръцкият народ, и гръцките фирми платиха висока цена.
Въпреки това през изминалата година отношенията между Гърция и България се заздравиха и присъствието на гръцки компании
в България продължи да бъде изключително
важно за българската икономика.
В този контекст считаме, че изборът в
последния за 2012 г. брой на „Балкански хоризонти” да бъде поместен един интересен
разговор с посланика на Гърция Н. Пр. Трасивулос Стаматопулос беше възможно найдобрият. Г-н Стаматопулос коментира последните развития и изрази мнението си за
настоящето и бъдещето на гръцко-българските отношения. Радва ни оценката, която
дава на ролята и дейността ни: „Гръцкият
бизнес съвет в България има водеща роля във
всичко, свързано с насърчаването на двустранните икономически и търговски отношения, взаимното разбирателство между
страните и разработването на съвместни
проекти и инициативи с цел допълнителното укрепване на двустранните бизнес връзки”, отбелязва той, като описва точно целите, които имаме, както и усилията, които
ще продължим да полагаме през 2013 г.
Идващата година ще е крайъгълен камък
за Гърция и България. Гърция ще се опита да
обърне страницата, като остави зад себе си
несигурността на отминалата година, а България навлиза в една изключително вълнуваща година на избори.

Надяваме се 2013 г. да бъде успешна година за
всички вас и ви желаем здраве и късмет!
„Балкански хоризонти”
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Идващата
година ще е
крайъгълен
камък за
Гърция и
България
Η χρονιά που
έρχεται θα
είναι χρονιά –
ορόσηµο και
για την Ελλάδα και για την
Βουλγαρία

ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι το τελευταίο μιας χρονιάς δύσκολης,
μιας χρονιάς που ήταν γεμάτη προκλήσεις για την Ελλάδα, την Βουλγαρία και
την Ευρώπη γενικότερα.
Όμως, στο τέλος αυτής της χρονιάς σημειώθηκαν σημαντικότατες εξελίξεις για την αντιμετώπιση της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, καθώς
στο πρόσφατο Eurogroup τέθηκαν οι βάσεις για
την ουσιαστική λύση του θέματος και την άρση
της αβεβαιότητας για το μέλλον της Ελλάδας στην
Ευρωζώνη. Πρόκειται για μία εξέλιξη που ούτε εύκολη ήταν ούτε αυτονόητη και για την οποία τόσο
ο ελληνικός λαός όσο και οι ελληνικές επιχειρήσεις
έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα.
Παρόλα αυτά, τη χρονιά που πέρασε οι σχέσεις
Ελλάδας – Βουλγαρίας ενδυναμώθηκαν ακόμα περισσότερο και η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία συνέχισε να είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία της βουλγαρικής
οικονομίας.
Εκτιμούμε, λοιπόν, ότι υπό αυτές τις συνθήκες
η επιλογή να φιλοξενήσουμε στο τελευταίο τεύχος
του 2012 μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση
με τον Έλληνα Πρέσβη Θρασύβουλο Σταματόπουλο ήταν η καλύτερη δυνατή. Ο κ. Σταματόπουλος
σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις και δίνει το στίγμα
του για το παρόν και το μέλλον των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και μας τιμά ως Ε.Ε.Σ.Β. με την
αναφορά του στο ρόλο και τις δραστηριότητές μας.
«Το Ε.Ε.Σ.Β. επιτελεί καίριο ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει
με την προώθηση των διμερών οικονομικών/εμπορικών σχέσεων, την αμοιβαία κατανόηση και την
εκπόνηση κοινών σχεδίων και πρωτοβουλιών με
στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των διμερών επιχειρηματικών δεσμών», σημειώνει ο κ. Σταματόπουλος, περιγράφοντας με ακρίβεια ακριβώς το όραμα
που έχουμε και τις προσπάθειες που θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε και το 2013.
Η χρονιά που έρχεται θα είναι χρονιά – ορόσημο
και για την Ελλάδα και για την Βουλγαρία. Η Ελλάδα
θα επιχειρήσει να γυρίσει σελίδα αφήνοντας πίσω
της τις αβεβαιότητες των προηγούμενων χρόνων,
ενώ η Βουλγαρία εισέρχεται σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκλογική χρονιά.
Εμείς ευχόμαστε το 2013 να είναι μια χρονιά επιτυχημένη για όλους εσάς και σας εύχομαστε υγεία και
καλή τύχη!
«Βαλκανικοί ορίζοντες»

Новини / Ειδήσεις

Преговаряме ли или
отстъпваме?
Διαπραγματευόμαστε ή
υποχωρούμε;

С

цел да даде възможност на членовете си да развият своите
бизнес умения, Гръцкият бизнес
съвет в България, съвместно с
ICAP Bulgaria, организира семинар за успешни
преговори с лектор г-н Джордж Пастидис. Г-н
Пастидис управлява отдела за обучения на
ICAP Group Гърция – лицензиран стратегически партньор на Huthwaite Intl в Югоизточна
Европа. Завършил е „Икономика“ и „Бизнес
администрация“ в Elon University в САЩ.
На събитието, което се проведе в края на
октомври в една от големите конферентни
зали на хотел „Шератон”, присъстваха повече от 120 мениджъри и служители.
Лекторът говори за необходимите
умения за успешни преговори, базирани на
научните изследвания на ICAP Group. Харизматичният лектор сравняваше умелите с
посредствените преговарящи. Според него
негативните ефекти от лоши преговори
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Снимки: ГБСБ

M

ε σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων
των μελών του, το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία
διοργάνωσε, σε συνεργασία με την ICAP Βουλγαρίας, σεμινάριο αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων
με λέκτορα τον κο Γεώργιο Παστίδη. Ο κ. Παστίδης
διευθύνει το Τμήμα Εκπαίδευσης του Ομίλου ICAP
Ελλάδας (Πιστοποιημένος στρατηγικός συνεργάτης
της Huthwaite Intl για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη)
και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Elon στις
ΗΠΑ.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα
τέλη Οκτωβρίου σε μια από τις μεγάλες αίθουσες
συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Sheraton, συμμετείχαν πάνω από 120 στελέχη.
Ο λέκτορας μίλησε για τις δεξιότητες που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαπραγμάτευσης βάσει των ερευνών του Ομίλου ICAP και αναφέρθηκε στη διαφορά ανάμεσα στον μέτριο και στον
ειδικευμένο διαπραγματευτή. Σύμφωνα με τον ίδιο,
οι αρνητικές συνέπειες των κακών διαπραγματεύσε-

за една компания са дългосрочни. „Лошите
преговори водят до lose-win-ситуация. Дългосрочно това се превръща в lose-lose-ситуаци", каза той.
Бяха разбити и някои от митовете по
отношение на преговорите. Г-н Пастидис
представи данни, че подреждането на верига аргументи може да се превърне в проблем, тъй като отсрещната страна може
да атакува най-слабата точка по веригата.
Според него добрият преговарящ използва
средно 1.8 аргумента за всеки аспект, докато посредственият преговарящ използва 3
аргумента. Друг разбит мит бе този, че добрият преговарящ не показва емоции. Напротив: колкото повече емоции се показват по
време на преговори, толкова повече доверие
се печели. Важна също така е и тактиката
в дадената ситуация на преговори. Ключово
е началото с по-маловажни теми, които да
подготвят почвата за основната дискусия.
Г-н Пастидис бе изключително убедителен
лектор, който на няколко пъти отваряше
форума за дискусии и прекъсваше лекцията
си за кратки сесии за обсъждане по двойки.
Той също така използва кадри от популярни
филми, с които да илюстрира тематиката.
След презентацията се проведе лотария
и двама от гостите спечелиха ваучери – съответно за участие в конференция за управление на кредитния риск и умения за преговори, организирани от ICAP България.
ГБСБ бладодари за подкрепата на Alpha
Bank България, Germanos, Обединена българска банка и GLOBUL.

Гръцкият бизнес съвет в България организира Back-to-Business коктейл във Flocafe Lounge
Bar&Restaurant, за да приветства своите членове
за старта на бизнес сезона. Събитието премина в
приятелска атмосфера и
предложи отлични условия
за обсъждане на нови идеи
и възможности за създаване на нови контакти. Сред
гостите бяха мениджъри на важните компании,
членки на ГБСБ, както и на
Т. Пр. Посланиците на Гърция и Кипър в България.
Flocafe Lounge
Bar&Restaurant допринесе
за добрата атмосфера с
отличен сървис.
ГБСБ бладодари за подкрепата на Alpha Bank България, Germanos, Обединена
българска банка и GLOBUL.

Добрият
преговарящ използва средно 1.8
аргумента
ο ειδικευμένος
διαπραγματευτής χρησιμοποιεί κατά
μέσο όρο 1,8
επιχειρήματα

ων για μια εταιρεία μπορούν να καταστούν μακροπρόθεσμες: οι κακές διαπραγματεύσεις οδηγούν σε
«lose-win» κατάσταση το οποίο μακροπρόθεσμα
σημαίνει «lose-lose» κατάσταση, συμπλήρωσε.
Καταρρίφθηκαν και μερικοί μύθοι σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις. O Κ. Παστίδης υποστήριξε ότι η
διάταξη της αλυσίδας επιχειρημάτων θα μπορούσε
να αποτελέσει πρόβλημα αν η αντίθετη πλευρά επιτεθεί στο ασθενέστερο σημείο της αλυσίδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ειδικευμένος διαπραγματευτής
χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 1,8 επιχειρήματα για
κάθε σημείο των διαπραγματεύσεων, ενώ ο μέτριος εφαρμόζει μόλις τρία επιχειρήματα. Ένας άλλος
μύθος που καταρρίφθηκε ήταν ότι ένας καλός διαπραγματευτής δεν δείχνει συναισθήματα. Αντιθέτως: όσο περισσότερα συναίσθηματα εμφανίζονται
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τόσο
περισσότερη εμπιστοσύνη αποκτά ο διαπραγματεύων. Εξίσου σημαντική σε μία διαπραγμάτευση είναι
και η τακτική όπου το κλειδί είναι το ξεκίνημα με θέματα μείζονος σημασίας τα οποία να προετοιμάζουν
το έδαφος για την κύρια συζήτηση.
Ο κς Παστίδης ήταν εξαιρετικά δυναμικός ομιλητής, διέκοπτε επανειλημμένα τη διάλεξη για ένα σύντομο διάλογο με τους σύνεδρους καθώς επίσης χρησιμοποιούσε και στιγμιότυπα από δημοφιλείς ταινίες,
για να παρουσιάσει τα θέματά του.
Στο τέλος της διάλεξης με κλήρωση επιλέχτηκαν δύο από τους συμμετέχοντες οι οποίοι κέρδισαν
συμμετοχή σε Συνέδριο Διαχείρησης Πιστωτικού Κινδύνου και σε Σεμινάριο Αποτελεσματικών Διαπραγματεύσεων οργανωμένα από την ICAP Βουλγαρίας.
Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξη
τους τις εταιρίες: Alpha Bank Bulgaria, Germanos,
UBB και GLOBUL.

Обратно на бизнес вълна
Μετά το καλοκαίρι –
ξανά ώρα για business

Το Ελληνικο ΕπιχΕιρημαΤικο Συμβούλιο στη Βουλγαρία
διοργάνωσε Back-to-Business
cocktail στο Flocafé Lounge
Bar&Restaurant για να χαιρετήσει
τα μέλη του με το ξεκίνημα της
νέας επιχειρηματικής σεζόν. Η εκδήλωση πέρασε με φιλική ατμόσφαιρα και εξασφάλισε ευχάριστο κλίμα για συζήτηση ιδεών
και για δημιουργία νέων επαφών.
Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν
μάνατζερς μεγάλων εταιριώνμελών του ΕΕΣΒ καθώς και η
Αυτού Εξοχότητα ο Πρέσβης της
Ελλάδας στη Βουλγαρία και η
αυτού Εξοχότητα ο Πρέσβης της
Κύπρου στη Βουλγαρία.
Η Flocafé Lounge Bar&Restaurant
συνέβαλε στην ευχάριστη ατμόσφαιρα με καλή μουσική και άριστη εξυπηρέτηση.
Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί θερμά για
την υποστήριξη τους τις εταιρίες:
Alpha Bank Bulgaria, Germanos,
UBB και GLOBUL.
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ПрезеНтации На Нови члеНове
Παρουσιασεισ νεων μελων

Н

а традиционната среща, състояла
се на 25 септември в софийския хотел „Шератон“, десет компании
представиха своята дейност пред
останалите членове на ГБСБ. На събитието
присъстваха 150 мениджъри на компании-членове на съвета и много други гости. Изпълнителният директор на ГБСБ г-н Минко Герджиков посрещна гостите с встъпителна реч.
Вечерта беше великолепна – приятна и
информативна. Презентациите бяха открити от г-н Вайос Диморагас, изпълнителен
директор на Ей Си Нилсън България. Фирмата, която е на местния пазар от 1993 г., е
световен лидер в изследователския бизнес.
Също и в България тя предлага на клиентите
си цялостна информация за техните потребители.
Г-н Спас Спасов, мениджър продажби в АИИ
Дейта Процесинг, презентира съществото
на бизнеса на фирмата. АИИ Дейта Процесинг е българска компания, която е специализирана в предоставянето на финансова, икономическа и политическа информация за 75
държави на английски език. Фирмата се развива също и в областта на събиране и преработка на данни и други сходни услуги.
10 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Десет
компании
представиха
своята дейност пред
останалите
членове на
ГБСБ
Δέκα εταιρείες
παρουσίασαν
τις δραστηριότητές τους
στα μέλη του
HBCB

Δ

έκα εταιρείες παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους στα μέλη του HBCB. Στην
παραδοσιακή εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στο
ξενοδοχείο Sheraton στη Σόφια παρευρέθηκαν 150
στελέχη από εταιρείες-μέλη του HBCB. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου κ. Μίνκο Γκερντίκοφ καλωσόρισε τους επισκέπτες με την εναρκτήρια ομιλία του.
Η βραδιά ήταν ευχάριστη και ενημερωτική. Οι
παρουσιάσεις ξεκίνησαν με τον κ. Βάιο Δημοράγα,
εκτελεστικό διευθυντή της AC Nielsen Bulgaria. Η
εταιρεία, η οποία είναι στην τοπική αγορά από το
1993 είναι παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της έρευνας. Και στη Βουλγαρία, η τελευταία δραστηροποιείται στο να παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση
στους πελάτες της σχετικά με την αξιοποίηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
Ο κ. Σπας Σπάσοφ, μάνατζερ Πωλήσεων στην
ΑΙΙ Data Processing παρουσίασε την επιχειρηματική
δραστηριότητα της εταιρείας. Η ΑΙΙ Data Processing
είναι μια βουλγαρική εταιρεία που ειδικεύεται στο
να παρέχει πληροφορίες οικονομικών, οικονομίας
και πολιτικής για 75 χώρες στην αγγλική γλώσσα. Η
εταιρεία αναπτύσσεται επίσης στην τομέα της συλλογής και την επεξεργασίας δεδομένων καθώς και
σε άλλες συναφείς υπηρεσίες.
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Г-жа Антоанета Балабанова от ECOVIS
UBC България говори за сдружението, което
обединява специализирани консултантски
компании в областта на правото, финансите, данъците, одита, обучението и управлението на проекти. Мощната в световен
мащаб компания има над 3 300 служители в
офиси в 40 държави.
Управляващият директор на Сиела Норма
АД г-н Веселин Тодоров разказа повече за лидера в областта на правните и справочните
информационни системи. Сиела Норма АД е
фирма с 20-годишна история, чиито продукти се ползват от всички държавни и административни структури, както и голяма
част от фирмите от частния сектор.
Конкорд Интернешънъл (виж и стр. 50) бе
представена от своя управляващ директор
– г-н Чавдар Митов. Фирмата представлява
чуждестранни авиопревозвачи в България и
извършва за и от тяхно име различни търговски и обслужващи дейности.
Г-н Людмил Васев, проектов мениджър на
E-акт, представи новите технолигии в уебдизайна и маркетинговите решения, които
фирмата предлага. Младата компания е основана през 2007 г. и е сред най-иновативните, модерни и съвременни фирми на българския пазар в областта на технологиите.
Маркетинг мениджърът на International
Hellenic University г-н Йоргос Литос обобщи предимствата на програмите, които университетът предлага. Качеството
на образованието в трите факултета на
International Hellenic University – Хуманитарен,
Научно-технологичен и Икономически – е на
най-високо ниво. Университетът, базиран в
Солун, успешно обединява усилията на гръцката държава и фирмите в региона.
Г-жа Искра Екимова, директор продажби и
маркетинг на Кемпински Хотел Гранд Арена
Банско, разказа пред гостите на събитието
за успешното развитие на хотела от неговото основаване през 2005 г. Само през тази
година Кемпински Хотел Гранд Арена Банско
спечели редица награди и е единственият
петзвезден хотел в югоизточния регион на
България от веригата Кемпински.
Фирма Neon Energy България, представена
от г-н Панос Фортунис, регионален мениджър за Югоизточна Европа, е международна
компания, която поддържа зелената кауза с
дейността си в областта на фотоволтаичните системи. Фирмата е специализирана
в две направления: инженеринг (планиране,
проектиране и изграждане) и бизнес-развитие на проектите (финансиране и стратегическо управление на проекта).
Г-н Гиоргос Кипреос, член на борда на директорите на Евроквалификационен център,
презентира услугите на фирмата, в чия12 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
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1. Г-н Чавдар Митов, Управляващ
директор, Конкорд Интернешънъл
2. Г-н Гиоргос Кипреос, Член на
борда на директорите, Евроквалификационен Център
3. Г-н Людмил Василев, Проектов
мениджър, E-акт
4. Г-н Панос Фортунис, Регионален
мениджър за югоизточна Европа,
Neon Energy
5. Г-н Вайос Диморагас, Изпълнителен директор, Ей Си Нилсън
България
6. Г-н Веселин Тодоров, Управляващ директор, Сиела Норма АД
7. Г-н Йоргос Литос, Маркетинг
мениджър, International Hellenic
University
8. Г-жа Антоанета Балабанова, Адвокат, ECOVIS UBC България

1. Ο κ. Τσαβντάρ Μίτοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της Concorde
International
2. Ο κ. Γιώργος Κυπραίος, μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του Euroqualification Center
3. Ο κ. Λιουντμίλ Βάσεφ, Project
Manager της E-Act
4. Ο κ. Πάνος Φορτούνης, περιφερειακός διευθυντής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη της Neon Energy
Βουλγαρίας
5. О κ. Βάιος Δημοράγας, εκτελεστικός διευθυντής της AC Nielsen
Bulgaria.
6. Ο κ. Βέσελιν Τοντορόφ, Διευθύνων
Σύμβουλος της Ciela Norma Α.Ε.
7. О κ. Γιώργος Λήτος Ο μάνατζερ
Marketing του, International
Hellenic University
8. Η κα Αντοανέτα Μπαλαμπάνοβα,
Δικηγόρος ECOVIS UBC Bulgaria
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Η κ. Αντοανέτα Μπαλαμπάνοβα από την ECOVIS
UBC Bulgaria μίλησε για την εταιρεία, η οποία παρέχειεξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους
τομείς του δικαίου, των οικονομικών, της φορολογίας, του οικονομικού ελέγχου, της επαγγελματικής κατάρτισης και τη διαχείριση έργων. Είναι εταιρεία που
δραστηροποιείται δυναμικά παγκοσίως – έχει πάνω
από 3 300 υπαλλήλους σε γραφεία σε 40 χώρες.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ciela Norma Α.Ε.
κ. Βέσελιν Τοντορόφ επικεντρώθηκε στον ηγετικό
ρόλο της τοπικής εταιρείας στον τομέα των πληροφοριών νομικής και συστημάτων αναφοράς. Η
Ciela Norma είναι μια εταιρεία με 20 χρόνια ιστορία
και τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται από όλες τις
κυβερνητικές και διοικητικές δομές και από φυσικά
πρόσωπα και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.
Την Concorde International (βλέπε επίσης σελ.
50) παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ.
Τσαβντάρ Μίτοφ. Η Concorde International ιδρύθηκε το 1997, αντιπροσωπεύει διεθνείς αεροπορικές
εταιρείες στη Βουλγαρία και πραγματοποιεί εκ μέρος τους και προς όφελός τους διαφορετικές εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες.
Ο κ. Λιουντμίλ Βάσεφ, Project Manager της E-Act
παρουσίασε τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζει η
εταιρεία στο web design καθώς και τις λύσεις μάρκετινγκ τις οποίες προσφέρει. Η τελευταία ιδρύθηκε
το 2007 και είναι μία από τις μοντέρνες και καινοτόμες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας.
Ο υπεύθυνος Marketing του International
Hellenic University της Ελλάδος κ. Γιώργος Λήτος
εξέθεσε συνοπτικά τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Η
ποιότητα της εκπαίδευσης στις τρεις σχολές του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος – τις σχολές
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών Τεχνολογίας
και Οικονομίας και Διοίκησης – προσφέρουν υψηλότατο επίπεδο μόρφωσης. Το Πανεπιστήμιο, που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, συνδυάζει με επιτυχία τις
προσπάθειες του ελληνικού κράτους και των εταιρειών στην περιοχή.
Η κα Ίσκρα Εκίμοβα, διευθύντρια Πωλήσεων
και Μάρκετινγκ στο Kempinski Hotel Grand Arena
Bansko διηγήθηκε στους επισκέπτες της εκδήλωσης την επιτυχή ανάπτυξη του ξενοδοχείου από
την ίδρυσή του το 2005. Μόνο φέτος, το Kempinski
Hotel Grand Arena Bansko έχει κερδίσει τα βραβεία
«πρώτο θέρετρο στη Βουλγαρίας» και «Πρώτο Spa
θέρετρο στη Βουλγαρία» και είναι το μόνο ξενοδοχείο πέντε αστέρων από την αλυσίδα Kempinski στη
νοτιοανατολική Βουλγαρία.
Η Neon Energy Βουλγαρίας, με περιφερειακό
διευθυντή για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη τον κ.
Πάνο Φορτούνη, είναι ένας διεθνής οργανισμός ο
οποίος υποστηρίζει την «πράσινη στροφή» μέσω
των δραστηριοτήτων του στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες προγραμματισμού, σχεδιασμού, κατασκευή,
χρηματοδότησης και διαχείρησης φωτοβολταϊκών
συστημάτων.
Ο κ. Γιώργος Κυπραίος, μέλος του διοικητικού συμ-

то основа стоят професионалните обучения. Фирмата е създадена през 2007 г. като
джойнт-венчър между фирмите ПерсоналХолдинг АД и Център за професионална квалификация “Аспект”.
Презентациите бяха последвани от
коктейл, по време на който участниците в събитието успяха да обменят идеи в
неформална атмосфера. ГБСБ благодари за
съдействието на GLOBUL, Alpha Bank България, Germanos, Обединена българска банка,
Ей Си Нилсън България, АИИ Дейта Процесинг, ECOVIS UBC България, Сиела Норма АД,
Конкорд Интернешънъл, E-акт, International
Hellenic University, Кемпински Хотел Гранд
Арена Банско, Neon Energy България и Евроквалификационен център.
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9. Г-жа Искра Екимова, Директор
продажби и маркетинг, Кемпински Хотел Гранд Арена Банско
10. Г-н Спас Спасов, Мениджър
продажби, АИИ Дейта Процесинг

9. Η κα Ίσκρα Εκίμοβα, διευθύντρια Πωλήσεων και Μάρκετινγκ
στο Kempinski Hotel Grand Arena
Bansko
10. Ο κ. Σπας Σπάσοφ, μάνατζερ
Πωλήσεων στην ΑΙΙ Data Processing

ГБСБ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН със собствен щанд на годишното изложение Храни и Напитки между 7 и 10 ноември 2012 г. По време на събитието бяха установени много полезни контакти
между гръцки и български комапнии. Сред официалните гости,
които посетиха щанда на ГБСБ, личат имената на министъра
на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов,
посланика на Гърция в България Н. Пр. Трасивулос Стаматопулос, както и други представители на правителството.
ГБСБ благодари за съдействието на Alpha Bank България,
Germanos, Обединена българска банка и GLOBUL.

Sofia-center-3 Sveta Nedelia sq.
Sofia-The Mall-115 Z Tsarigradsko Shousse Blvd.

βουλίου του Euroqualification Center παρουσίασε
αναλυτικά τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η Euroqualification Center δραστηροποιείται κυρίως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ιδρύθηκε το 2007 και είναι κοινοπραξία
δύο εταιρειών – της Personal Holding ΑΕ και του
Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Aspect».
Τις παρουσιάσεις ακολούθησε κοκτέιλ όπου οι
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το HBCB
ευχαριστεί για τη βοήθεια τις εταιρείες GLOBUL,
Alpha Bank Bulgaria, Germanos, UBB, AC Nielson
Bulgaria, ΑΙΙ Data Processing, ECOVIS UBC Bulgaria, Ciela Norma AD, Concorde International, E-Act,
Hellenic University, Kempinski Hotel Grand Arena
Bansko , Neon Energy Bulgaria και Euroqualification
Center.

ΤΟ HBCB ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ με περίπτερο στην ετήσια έκθεση «Τροφίμων και
Ποτών» που πραγματοποιήθηκε με από τις 7 μέχρι τις 10 Νοεμβρίου του
2012. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν χρήσιμες επαφές
αάμεσα σε βουλγαρικές και ελληνικές εταιρείες. Ανάμεσα στα επίσημα πρόσωπα που επισκέφτηκαν το περίπτερο ήταν η Αυτού Εξοχότητα ο Πρέσβης
της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Θρασύβουλος Σταματοπουλος , ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτξης και Τροφίμων κ. Μιροσλάφ Ναϊντένοφ και άλλοι
εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Το HBCB ευχαριστεί θερμά για τη στήριξη
τις εταιρείες GLOBUL, Alpha Bank Bulgaria, Germanos, UBB Η εταιρία Alma
Libre προσέφερε στους επισκέπτες παραδοσιακά ελληνικά γλυκά.
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Силициева долина
се ражда в София
Μια Silicon Valley
γεννιέται στη Σόφια

В
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Π

„СОфИя ТЕх
ПаРк” щЕ дадЕ
ОТлИчна ОСнОВа
за ИнОВацИИ
ОТ ГЕОРГИ МИнЕВ

Το «Sofia TeCh
Park» θΑ θΕΣΕι
ΕξΑιΡΕΤιΚΕΣ ΒΑΣΕιΣ γιΑ ΤΗν ΚΑινοΤομιΑ
Του ΓκεορΓκι Μινεφ

αρά τις οικονομικές αναταραχές
στην Ευρώπη και
στη Βουλγαρία, στη
βουλγαρική οικονομία υπάρχει
ένας κλάδος ο οποίος παραμένει ακλόνητος στην ανάπτυξή
του – η βιομηχανία λογισμικού.
Το 2011 οι εταιρείες του κλάδου
σημείωσαν αξιοσημείωτο ύψος
ανάπτυξης: σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών της
αγοράς CBN Pannoff, Stoytcheff
& Co, οι εκατό μεγαλύτερες
εταιρείες πληροφορικής στη
Βουλγαρία συγκέντρωσαν συνολικά 43 εκατ. ευρώ κέρδη.
Εντυπωσιακά είναι και τα έσοδα
του κλάδου τα οποία εκτιμώνται σε ποσοστό 0,9 του ΑΕΠ
της χώρας.
Εκτός από τα σταθερά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, η βιομηχανία λογισμικού
στη Βουλγαρία έχει άλλο ένα
βασικό χαρακτηριστικό που την
καθιστά ακόμα πιο σημαντική
για τη βουλγαρική οικονομία –
τον εξαγωγικό χαρακτήρα της.
Συνολικά το 56 τοις εκατό όλων των πωλήσεων του
προηγούμενου έτους προοριζόταν για το εξωτερικό, αναφέρει έρευνα της Βουλγαρικής Ένωσης των
Εταιρειών Λογισμικού. Το γεγονός αυτό μετατρέπει τον κλάδο σε έναν από τους σπουδαιότερους
εξαγωγικούς κλάδους στη χώρα, κυρίως λόγω της
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
Ως εκ τούτου, στη Βουλγαρία ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου στο είδος του τεχνολογικού
πάρκου. Η ιδέα πίσω από το κρατικό έργο, που υποστηρίζεται έντονα από τον Πρόεδρο Ρόσεν Πλέβνελιεφ, είναι το «Sofia Tech Park» να ενώσει σε ένα
κοινό περιβάλλον εργασίας ειδικούς λογισμικού,
επιστήμονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι μαζί να
δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα. «Κάναμε έρευνα
επί τόπου και μετά από ανταλλαγή απόψεων για 30

Снимкa: пр

ъпреки икономическите
сътресения
в Европа и
в България, в българската икономика има
един отрасъл, който
е непоклатим в развитието си – софтуерният бранш. През
2011 г. компаниите от
този сектор достигнаха исторически връх в
растежа си: по данни
на агенцията за пазарни проучвания CBN
Pannoff, Stoytcheff & Co
стоте най-големи IT
фирми в България са генерирали общо 43 млн.
евро печалба. Впечатляващи са и приходите
на сектора, които са
оценени на 0.9 процента от БВП на страната.
Софтуерният отрасъл в България има
и още една важна характеристика освен стабилните финансови
резултати, която го прави още по-ключов за
българската икономика – неговия експортен
характер. Общо 56 процента от всички продажби през последната година са ориентирани навън, гласи проучване на Българската
асоциация на софтуерните компании. Това
превръща сектора в един от най-значимите
експортни отрасли в страната, особено заради добавената стойност на продуктите.
Ето защо в България започна изграждането на първия по рода си в страната технологичен парк. Идеята на държавния проект,
подкрепян силно от президента Росен Плевнелиев, е „София тех парк” да събере в обща
работна среда софтуерни специалисти,

учени и бизнесмени, които заедно да създават иновативни продукти. „Проучихме на
място и с размяна на мнения над 30 подобни
проекта и открихме две важни неща“, казва
Жулиета Хубенова, доскорошен зам.-министър на икономиката. „Първо - фокусът е
много важен. Т.е. да има пазарно приложение
на иновациите с цел развитие на компании
с висока добавена стойност. И второ - да
се стъпи на области, в които българската
наука и бизнес имат изграден капацитет и
пазарни предимства“.
Софийският технологичен парк ще бъде
изграден до 2015 г. с пари по оперативна
програма „Конкурентоспособност”. Общата
предвидена сума за първия етап на развитие
е 50 млн. евро, които ще бъдат на разположение на специално създадената за това
държавна компания “София тех парк” ЕАД.
Неин управител стана Елица Панайотова,
която направи име начело на софийския „Бизнес парк“ и като търговско аташе в САЩ.
За разлика от вече изградените индустриални зони в страната обаче, паркът в София
ще бъде разположен не в покрайнините на
града, а до една от най-важните му артерии
– „Цариградско шосе“. Министерството на
отбраната предостави терен от 270 кв.м в
близост до новоизградената зала „Арена Армеец” в района на 4-ти километър.
Технологичният парк има за основна цел
да събере на едно място всички нужни елементи за създаването на иновации. Тъй
като зад много от успешните примери в
света стоят водещи компании, в момента
ръководството на парка води преговори с
гигантите HP и IBM, които да участват в
създаването на концепцията и след това да
използват парка за собствени развойни нужди. Министерството на икономиката от
своя страна убеждава Българска академия на
науките, Софийския университет и Техническия университет, както и представители
на общината и на бизнеса, че е по-добре да
има общ проект, в който всички да намерят
своето място и да обменят опит и знания.
Засега отзвукът е висок. Софийският университет прие да участва, а като цяло академичните представители в преговорите
заявиха, че не е било никак трудно да се съгласят с идеята, защото осъзнават предимствата на мащаба. Президентът, общинските власти в София, както и изпълнителната
власт също застанаха изцяло зад проекта,
който освен всичко друго, ще бъде крачка в
реализирането на мечтата на българския IT
бизнес. За нея заговори Светлин Наков, директор „Техническо обучение” в най-голямата българска IT компания „Телерик”: „Моята
мечта е България да се превърне в Силициевата долина на Европа”.

43 млн. евро
печалба са
генерирали
стоте найголеми IT
фирми в България през
2011 г.
Το 2011 οι
εκατό μεγαλύτερες εταιρείες
πληροφορικής στη Βουλγαρία συγκέντρωσαν κέρδη
43 εκατ. ευρώ

παρόμοια έργα ανακαλύψαμε δυο σημαντικά πράγματα», λέει η κα. Ζουλιέτα Χούμπενοβα, η μέχρι
πρόσφατα Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.
«Πρώτον, το επίκεντρο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει εφαρμογή των καινοτομιών
στην αγορά με σκοπό την ανάπτυξη των εταιρειών
με υψηλή προτιθέμενη αξία. Και δεύτερον, να βασίζεται σε τομείς στους οποίους η επιστήμη και οι
επιχειρήσεις στη Βουλγαρία έχουν ήδη αποκτήσει
δύναμη και πλεονέκτημα στην αγορά».
Το τεχνολογικό πάρκο της Σόφιας θα κατασκευαστεί έως το 2015 με κονδύλια από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για την πρώτη φάση
του έργου ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ, τα οποία
θα διατεθούν στην ειδικά διαμορφωμένη κρατική
εταιρεία «Sofia Tech Park» JSC. Διευθυντής της ορίστηκε η κα. Ελίτσα Παναγιότοβα, η οποία απέκτησε πολύ καλό όνομα ως επικεφαλής του «Business
Park» στη Σόφια και ως εμπορικός Ακόλουθος στις
ΗΠΑ.
Σε αντίθεση, όμως, με τις ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές στη χώρα, το πάρκο στη Σόφια
δε θα βρίσκεται στην περιφέρεια της πόλης, αλλά
δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες της
- στη λεωφόρο «Tsarigradsko shose». Το Υπουργείο
Άμυνας παραχώρησε οικόπεδο 270 τ.μ. δίπλα στο
νεόκτιστο κλειστό γήπεδο «Arena Armeec», στην
περιοχή «4ο χιλιόμετρο».
Το τεχνολογικό πάρκο έχει ως βασικό στόχο να
συγκεντρώσει σε έναν τόπο όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία καινοτομιών. Επειδή πίσω
από πολλά επιτυχημένα παραδείγματα παγκοσμίως
βρίσκονται κορυφαίες εταιρείες, αυτή τη στιγμή η
διοίκηση του πάρκου διαπραγματεύεται με τους γίγαντες HP και IBM να συμμετέχουν στη δημιουργία
του σχεδίου και έπειτα να χρησιμοποιούν το πάρκο
για δικές τους αναπτυξιακές ανάγκες. Από τη μεριά
του, το Υπουργείο Οικονομικών πείθει τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, το Πανεπιστήμιο της
Σόφιας και το Πολυτεχνείο της Σόφιας, καθώς και
εκπρόσωπους του δήμου και των επιχειρηματιών
πως είναι καλύτερα να υπάρχει ένα κοινό έργο, στο
οποίο όλοι μπορούν να βρουν τον τόπο τους και να
ανταλλάσσουν εμπειρία και γνώσεις.
Μέχρι στιγμής η απήχηση είναι υψηλή. Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας δέχτηκε να λάβει μέρος, ενώ
γενικά οι ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι στις διαπραγματεύσεις δήλωσαν πως δεν ήταν καθόλου δύσκολο
να συμφωνήσουν με την ιδέα επειδή συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματα του μεγέθους. Ο κ. Πρόεδρος, οι δημοτικές αρχές της Σόφιας, καθώς και η
εκτελεστική εξουσία επίσης υποστήριξαν πλήρως
το έργο που, εκτός από όλα τα άλλα, θα αποτελέσει
βήμα προς την πραγματοποίηση του ονείρου των
επιχειρήσεων πληροφορικής στη Βουλγαρία. Σχετικά
με αυτό μίλησε ο Σβετλίν Νάκοφ, Διευθυντής του τμήματος «Τεχνικής εκπαίδευσης» στη μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στη Βουλγαρία, την «Telerik»: «Το
όνειρό μου είναι η Βουλγαρία να γίνει η «Κοιλάδα του
πυριτίου της Ευρώπης».
ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 15

Политика / πολιτική

Критично положение
ВСе ПоВече бъЛгарСки Лекари и медицинСки СеСТри решаВаТ
да наПуСнаТ СТранаТа
оТ никоЛай ПерукоВ

Κρίσιμη κατάσταση
ΌλΌ και περισσΌτερΌι γιατρΌι και νΌσηλευτεσ παιρνΌυν την απΌφαση να
εγκαταλειψΌυν τη ΒΌυλγαρια
Του Νικολάι Περουκοφ

Б

ългарският документален филм
„Последната линейка на София“
получи поредица международни
награди. В него се проследява тежката и нископлатена работа в българската
система на здравеопазване. Това, че българското кино е оценено в чужбина, е добрата
новина. Лошата е, че същото е положението и с българските лекари.
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Τ

ο βουλγαρικό ντοκιμαντέρ «το τελευταίο ασθενοφόρο της σόφιας» έλαβε
μια σειρά από διεθνή βραβεία. σ’αυτό
περιγράφεται η εικόνα του βουλγαρικού
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που χαρακτηρίζεται από επαχθείς συνθήκες εργασίας έναντι
χαμηλής αμοιβής. τα ευχάριστα νέα είναι ότι ο βουλγαρικός κινηματογράφος εκτιμάται στο εξωτερικό.
τα άσχημα είναι ότι το ίδιο ισχύει και για τους Βούλ-

В страната работят 32 хил. лекари. Само
през 2011 г. 600 от тях са напуснали България,
за да започнат работа или специализация в
чужбина, повечето от тях директно след
завършване на университета. „Условията за
труд на лекарите са трагични, заплащането
им е недостатъчно, корупцията е фактор
в здравеопазването“, казва Боян Захариев
- анализатор на института „Отворено общество“ в София, цитиран от германската
агенция n-ost. Според него само 5 процента
от лекарите в България са под 35 години.
„Много лекари скоро ще се пенсионират - казва Захариев. - Въпросът е кой ще заеме местата им. Не можем да си позволим да губим
толкова много млади лекари.“ През 2012 г. се
очаква рекорден брой лекари и медицински
сестри да напуснат България.
Проблемът основно е на българското
здравеопазване. Средната заплата на младите лекари в България е около 400 лв. Системата е толерантна към корупционни практики – под формата на бързи плащания „под
масата“ или официализираните плащания за
сложни операции. Дългите смени и 90-часовата работна седмица са нормални условия
в държавните болници. Спешната помощ –
основната тема на филма „Последната линейка на София“ – е мудна, техниката за нея
е остаряла. „Линейките ни често се движат
бавно, често не ни остава нищо друго, освен
да се молим за оцеляването на спешните ни
пациенти“, казва лекарка, пожелала анонимност.
В същото време българските лекари са
цел на насочени атаки от Западна Европа. В
София вече редовно се организират кариерни
панаири, на които има щандове на фирми от
цяла Европа. Именно такива фирми, които
работят за болници в Германия, Австрия,
Великобритания, Франция и други страни,
посредничат при намирането на работа за
българските медицински таланти. Иначе казано, Западна Европа търси млади лекари и
често успява да ги намери в България. Предпоставките са добри: медицинското образование тук е добро, условията за развитие
– по-скоро не.
„Ако един български лекар търси работа
в Германия, има отлични шансове да я получи“, казва един германски посредник. Предимствата за младите професионалисти там не
са само в по-доброто заплащане, но и в ясната перспектива за развитието им.
Всичко това успява добре да обобщи кризата в българското здравеопазване. Ако не
се предприемат спешни мерки, то няма как
да се надяваме на хепиенд. Какъвто впрочем
няма и във филма „Последната линейка на
София“.

Брой лекари, напуснали България
през 2011 г.

600
γιατροί
εγκατέλειψαν
τη Βουλγαρία το 2011.

Процент
от лекарите в България под 35
години.

5%

των γιατρών
στη Βουλγαρία είναι
κάτω των 35
ετών.

γαρους γιατρούς.
Στη Βουλγαρία εργάζονται περίπου 32 χιλιάδες
γιατροί. Ήδη το 2011, 600 από αυτούς έφυγαν από
τη χώρα με σκοπό να εργαστούν ή να κάνουν ειδίκευση στο εξωτερικό, οι πιο πολλοί μόλις αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο. «Οι συνθήκες εργασίας των γιατρών είναι τραγικές, η αμοιβή τους είναι
ανεπαρκής, ο παράγοντας της διαφθοράς επίσης
είναι ένα ζήτημα», δήλωσε ο αναλυτής του ινστιτούτου «Οτβόρενο ομπστεστβό» Μπογιάν Ζαχάριεφ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων «Ν-ost».
Σύμφωνα μ’αυτόν, μόνο το 5% των γιατρών στη
Βουλγαρία είναι κάτω των 35 ετών. «Πολλοί από
αυτούς σύντομα θα βγουν σε σύνταξη»,πρόσθεσε
ο Ζαχάριεφ. «Το ερώτημα είναι ποιος θα έρθει στη
θέση τους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χάσουμε τόσους πολλούς νέους γιατρούς». Το 2012,
αναμένεται να σημειωθεί ρεκόρ στον αριθμό των
γιατρών και των νοσηλευτών που θα εγκαταλείψουν τη Βουλγαρία.
Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στο βουλγαρικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Ο μέσος
μισθός των νέων γιατρών στη Βουλγαρία είναι 400
BGN.Τo σύστημα είναι ανεκτικό στη διαφθορά
που πραγματοποιείται μέσω γρήγορων πληρωμών
«κάτω από το τραπέζι» καθώς και μέσω επισημοποιημένων πληρωμών για πολύπλοκες εγχειρίσεις.
Οι διαρκείς βάρδιες και η εβδομάδα εργασίας των
90 ωρών είναι οι συνήθεις συνθήκες στα δημόσια
νοσοκομεία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης – το
κύριο θέμα της ταινίας «Το τελευταίο ασθενοφόρο
της Σοφίας» – λειτουργούν αργά και με παλιά τεχνική. «Τα ασθενοφόρα μας συχνά καθυστερούν και
το μόνο που μας μένει είναι να προσευχόμαστε για
τη ζωή των ασθενών έκτακτης ανάγκης», μοιράζεται μια γιατρός που ζήτησε να μείνει ανώνυμη.
Την ίδια στιγμή, οι γιατροί της Βουλγαρίας γίνονται στόχος επιθέσεων από τη Δυτική Ευρώπη. Στη
Σόφια οργανώνονται τακτικά πλέον εκθέσεις σταδιοδρομίας, όπου υπάρχουν περίπτερα εταιρειών
από όλη την Ευρώπη? εταιρείες, που δουλεύουν για
γερμανικά, αυστριακά, βρετανικά, γαλλικά κ.α.νοσοκομεία, μεσολαβούν στην εξεύρεση θέσεων εργασίας για ταλαντούχους Βούλγαρους με γιατρική
εκπαίδευση. Η αλλιώς, η Δυτική Ευρώπη ψάχνει
για νέους γιατρούς και συχνά καταφέρνει να τους
βρει στη Βουλγαρία. Οι προϋποθέσεις είναι καλές: η
συγκεκριμένη εκπαίδευση στη χώρα είναι ποιοτική
ενώ οι συνθήκες σταδιοδρομίας είναι ελλιπείς.
«Αν ένας Βούλγαρος γιατρός αναζητεί εργασία
στη Γερμανία έχει άριστες πιθανότητες να τη βρεί»,
είπε ένας Γερμανός ατζέντης. Το πλεονέκτημα των
νέων επαγγελματιών εκεί δεν είναι μόνο η καλύτερη αμοιβή, αλλά επίσης η ξεκάθαρη προοπτική
ανάπτυξης.
Όλα τα παραπάνω συνοψίζουν την κρίση στο
βουλγαρικό σύστημα υγείας. Αν δεν ληφθούν επειγόντως μέτρα, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε αίσιο
τέλος – κάτι το οποίο δεν υπάρχει ούτε στην ταινία
«Το τελευταίο ασθενοφόρο της Σόφιας».
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ВъВедените ноВи
мерки за платено
паркиране в София
не са намалили трафика. От началото
на септември в сила
влязоха нови правила за платено паркиране – съответно
2 лв. в синя зона и 1
лв. в зелена. Според
изпълнителния директор на Центъра
за градска мобилност Тодор Тодоров
това не е облекчило
сериозно трафика в
центъра на София.
„Данните показват,
че все още в централната градска
част на София има
доста висок про-

цент на транзитно
движение“, каза Тодоров. Той заяви, че
ще се въведат нови,
„комплексни“ мерки, които да решат
проблема в бъдеще.

Данък върху
лихвите
народното събрание прие промяна в
Закона за данъците върху доходите на физическите лица и от 1 януари 2013 г. доходите от лихви по депозити на физическите лица ще се облагат с 10%. Данък върху
лихвите по разплащателните сметки,
както и по детските и безсрочните влогове няма да се плаща. Беше приет и текст,
според който депозитите с авансово
изплащане на лихвата също ще бъдат обложени. Други данъчни промени включват
онлайн хазарта, който ще се облага с 15%
от общата сума на направените залози.

Φόρός επί των
τόκων
To Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τροποποιήσεις
του Νόμου περί φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων και από την 1η Ιανουαρίου του
2013 τα έσοδα από τόκους καταθέσεων θα φορολογούνται με 10%. Φόρος επί των τόκων των
τρεχούμενων λογαριασμών, καθώς και των παιδικών και τωνμη προθεσμιακών καταθέσων δεν
θα καταβάλλεται. Επίσης έγινε δεκτή η πρόταση
να φορολογούνται οι καταθέσεις με εκ των προτέρων πληρωμή του τόκου. Άλλες φορολογικές
αλλαγές περιλαμβάνουν τα online τυχερά παιχνίδια, τα οποία θα φορολογούνται με 15% επί του
συνόλου των στοιχημάτων.ж
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Тежък ТРафИк
πΡΟβλημαΤΙκη
κυκλΟφΟΡΙα

БюджеТ 2013
Беше ПРИеТ

ΕγκΡΙθηκΕ Ο
πΡΟϋπΟλΟγΙΣμΟΣ
γΙα ΤΟ 2013

Τα νέα μέΤρα σΤην
πλήρωμη της στάθμευσης που εισήχθησαν
στη Σόφια δεν διευκόλυναν την κυκλοφορία.
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τέθηκαν σε ισχύ

νέοι κανόνες για τα τέλη
στάθμευσης – 2 BGN
για τη μπλε ζώνη και
1 BGN για την πράσινος. Σύμφωνα με τον
εκτελεστικό διευθυντή
του Κέντρου Αστικής
Κινητικότητας Τόντορ
Τόντοροφ οι τελευταίοι
δεν διευκόλυναν σημαντικά την κυκλοφορία
στο κέντρο της Σόφιας.
«Τα στοιχεία δείχνουν
ότι στο κεντρικό τμήμα
της Σόφιας εξακολουθεί
να υπάρχει μια αρκετά
υψηλή κυκλοφορία διαμετακόμισης», πρόσθεσε ο Τόντοροφ . Δήλωσε, επίσης, ότι για την
επίλυση του προβλήματος στο μέλλον θα εισαχθούν νέα μέτρα.

държаВният бюджет за 2013 г. беше
приет в парламента
на първо четене. Управляващите и опозицията изтъкнаха
като достойнство
на проекта политиката за спазване на
фискалната дисциплина. Единственият представител на
властта по време на
дебата беше министър Симеон Дянков.

ο ΚραΤιΚοσ προϋπολογισμός για το 2013
εγκρίθηκε επί της αρχής. Οι κυβερνώντες
και η αντιπολίτευση
χαρακτήρισαν ως πλεονέκτημα του έργου
την πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Ο μόνος εκπρόσωπος
της εκτελεστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια
της συζήτησης ήταν ο
υπουργός Οικονομικών
Συμεών Ντιάνκοφ.

на дъното
ςτις τελευταίες θέσεις
българия е на дъното на световна класация за правосъдие. Страната е сред изоставащите в глобалната класация по качество на наказателното правосъдие - на 81-во място от общо 97 държави. Това
сочат данните от ежегодното изследване за върховенството на
закона на „Световния проект за справедливост“. Общата констатация е, че съдебната система у нас изостава в сравнение с ред други
държави от Европа и Централна Азия.
η βούλγαρια βρισΚέΤαι στις τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης
της δικαιοσύνης. Η χώρα είναι ουραγός όσον αφορά την ποιότητα της ποινικής
δικαιοσύνης – είναι στην 81η θέση από 97 χώρες συνολικά. Αυτό δείχνουν τα
στοιχεία από την ετήσια έρευνα για τον ηγετικό ρόλο του νόμου του «Οικουμενικού σχεδίου δικαιοσύνης». Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το δικαστικό σύστημα στη Βουλγαρία υστερεί σε σχέση με πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Референдум
през януари
Президентът росен Плевнелиев определи 27 януари 2013 г. за дата за провеждане на първия национален
референдум в демократичната история на България.
Въпросът на референдума е: „Да се развива ли ядрената
енергетика в Република България чрез изграждане на нова
ядрена електроцентрала?“. От него отпадна името на
конкретния проект АЕЦ „Белене“, който реално е поводът за допитването до гражданите.

20%

ОТсТъпка ОТ цеНаТа
На РускИя гаЗ
ΕκπΤωΣη ΣΤηΝ ΤΙμη ΤΟυ
ΡωΣΙκΟυ φυΣΙκΟυ αΕΡΙΟυ

Н

а 15 ноември бяха подписани два договора
между България и Русия - за газовите доставки и инвестиционното решение за строителството на газопровода „Южен поток“. Спрямо
първия договор от 1 януари 2013 г. България получава
20-процентна отстъпка за цената на руския газ. „Цената на доставките на газ от януари 2013 г. е найниската за страни от категорията на България“,
заяви председателят на управителния съвет на
„Газпром“ Алексей Милер, цитиран от БТА. Той посочи, че това намаление на цената е направено заради
бъдещото стратегическо партньорство между България и Русия в газовата сфера. Реалното строителство на газопровода „Южен поток“ ще започне през
2014 г., а първите доставки на газ по него са планирани за края на 2015 г.

Δημοψήφισμα
τον Ιανουάριο
Ο ΠρΟεδρΟς ρΟςεν Πλεβνελιεφ έχει καθορίσει τις 27 Ιανουαρίου του 2013 ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή του πρώτου εθνικού δημοψηφίσματος στην ιστορία της Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι αν θα
αναπτυχθεί ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας στη Βουλγαρία
μέσω της κατασκευής ενός νέου πυρηνικού σταθμού παραγωγής
ενέργειας. Η αναφορά στο έργου «Μπέλενε», το οποίο στάθηκε η
αφορμή να διεξαχθεί το δημοψήφισμα τελικά εξέπεσε από αυτό.

Σ

τις 15 Νοεμβρίου υπογράφηκαν δύο συμβάσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ρωσίας για την προμήθεια
φυσικού αερίου και για την επενδυτική απόφαση
της κατασκευής του αγωγού South Stream. Σε σύγκριση με
την πρώτη σύμβαση από την 1η Ιανουαρίου του 2013 αυτή
τη φορά η Βουλγαρία έλαβε 20% έκπτωση επί της τιμής
του ρωσικού φυσικού αερίου. «Η τιμή για την παροχή του
φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του 2013 είναι η χαμηλότερη που έχει δοθεί σε χώρα που ανήκει στην κατηγορία της
Βουλγαρίας» , δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Gazprom Αλεξέι Μίλερ όπως ανέφερε το Βουλγαρικό Τηλεγραφικό Πρακτορείο (ΒΤΑ). Επεσήμανε επίσης, ότι η
μείωση των τιμών είχε ως σκοπό μια στρατηγική συνεργασία
στον τομέα του φυσικού αερίου μεταξύ της Βουλγαρίας και
της Ρωσίας. Η κατασκευή του αγωγού South Stream θα ξεκινήσει το 2014 και οι πρώτες παραδόσεις του φυσικού αερίου
προβλέπονται για τα τέλη του 2015
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Call me
АуТСОрСИНгъТ НА КОл-цЕНТрОВЕ В БългАрИя
ОчАКВА ДВОЕН рАСТЕж В СлЕДВАщИТЕ ТрИ гОДИНИ
ОТ гЕОргИ МИНЕВ

Снимкa: пр

В

България има един бизнес, който независимо
от световната икономическа конюнктура
продължава да привлича чуждестранни инвестиции и клиенти. Всъщност именно икономическата криза е една от причините за растежа му. Това е
аутсорсинг индустрията, движена основно от оператори на кол-центрове.
През 2006 г. в тази бизнес сфера работят около 500
души. Тогава България посреща първия си голям инвеститор в областша – „Хюлет Пакард”, който започва
изграждането на глобален център за обслужване на клиенти с планирани 1000 работни места. Шест години
по-късно заетите в сектора са 15 хил. души (по данни на
Българска агенция за инвестиции (БАИ), от които 5 хиляди само в „Хюлет Пакард”. Според агенцията секторът
достига вече 200 млн. евро годишен оборот.
Общото между 2006 и 2012 г. е, че България продължава да посреща големи инвеститори, което е сигнал,
че секторът ще продължи да расте. Наскоро стана
известно, че канадският телекомуникационен гигант
Telus чрез своята дъщерна компания за аутсорсинг Telus
International купува 37.5% от българската компания
CallPoint New Europe, която обслужва обажданията на клиенти на фирми за коли под наем или мобилни оператори.
„Очакваме да увеличим тройно бизнеса и служителите
на CallPoint през следващите години“, заяви в София президентът на Telus International Джефри Пюрит. Към момента компанията осигурява работа на 1000 души.
Оптимизмът на най-новия играч на българския пазар е
разбираем. Повечето компании в сектора прогнозират,
растеж на пазара със 100 процента в следващите три години, според проучване на БАИ.
В последното издание на престижно проучване Global
Services Location Index на A.T. Kearney България заема 17-о
място в света, като пред нея от Източна Европа са
единствено трите балтийски държави. Проучването
измерва кои са страните с най-благоприятни условия за
домакинство на подобен бизнес. Индия през последните години се превърна в недостижим лидер, но чисто
географски създава и неудобства – часовата разлика със
западните икономики, откъдето идват и повечето
обаждания, създава големи трудности в организационния
процес. Проблем, който пред България не стои.
За да подпомогнат развитието на отрасъла, няколко
поредни правителства и Българската агенция за инвестициите пожелаха да стимулират сектора с освобождаване от данъци, обучение, субсидии за инфраструктура
и логистична подкрепа, казва Елена Кожухарова, аутсорсинг и IT експерт на БАИ, цитирана от Financial Times.
Компаниите могат също така да купуват общинска
собственост на ниски цени. Агенцията е предложила и
допълнителни мерки, насочени конкретно в подкрепа на
аутсорсинга като инициативи за заетост и освобождаване от данъци.
Макар отварянето на кол център и прехвърлянето
на бизнес процеси да не е свързано с мащабна инвестиция, тенденцията има доста положителни ефекти върху
местната икономика и това е и причината държавата
да стимулира този сектор. От една страна, осигурява
заетост на младите хора – студенти или скоро завър-

шили университета. От няколко години безработицата
точно при тази група расте заплашително и това е общ
проблем в Европа. Друг положителен ефект, валиден особено в България, е, че аутсорсинг центровете раздвижват замрелия пазар на офиси. Преди кризата в страната бяха построени стотици хиляди квадратни метри
нова офис площ, които останаха празни. Те отговарят
на общите стандарти и са ценово конкурентни. Именно
това е един от факторите, които играят в полза при
привличането на нови инвеститори.

maybe

Η ΕξωΤΕρΙΚΗ ΑΝΑθΕΣΗ ΤΗλΕφωΝΙΚωΝ ΚΕΝΤρωΝ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ δΙΠλΑΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤρΙΑ χρΟΝΙΑ

Του ΓκεορΓκι Μινεφ

Υ

πάρχει στη Βουλγαρία μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία παρά την παγκόσμια οικονομική συγκυρία
εξακολουθεί να προσελκύει ξένες επενδύσεις και πελάτες. Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς η οικονομική
κρίση που ευνοεί την ανάπτυξή της. Πρόκειται για τη βιομηχανία
του outsourcing, η οποία κινείται κυρίως από τους διαχειριστές
των τηλεφωνικών κέντρων.
Το 2006, στον τομέα αυτόν εργάζονταν περίπου 500 άτομα.
Τότε η Βουλγαρία υποδέχεται τον πρώτο μεγάλο επενδυτή στην
περιοχή – τη Hewlett Packard, η οποία αρχίζει να οικοδομεί ένα

παγκόσμιο κέντρο για εξυπηρέτηση πελατών με προγραμματισμένες 1.000 θέσεις εργασίας. Έξι χρόνια αργότερα οι απασχολούμενοι στον τομέα είναι 15 000 (σύμφωνα με στοιχεία της Βουλγαρικού Πρακτορείου Επενδύσεων - IBA), εκ των οποίων 5.000 μόνο
εργάζονται στη Hewlett Packard. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο
τζίρος στον τομέα πλησιάζει ήδη τα 200 εκατ. ευρώ ετησίως.
Το κοινό σημείο ανάμεσα στο 2006 και το 2012 είναι ότι η
Βουλγαρία εξακολουθεί να υποδέχεται μεγάλους επενδυτές, που
σημαίνει ότι ο κλάδος αυτός θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο καναδικός γίγαντας τηλεπικοινωνιών Telus,
μέσω θυγατρικής του εταιρίας εξωτερικής ανάθεσης, αποκτά το
37.5% της βουλγαρικής εταιρείας CallPoint New Europe. Η τελευταία εξυπηρετεί τα τηλεφωνήματα εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων ή κινητής τηλεφωνίας. «Αναμένουμε να τριπλασιάσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους υπαλλήλους της
CallPoint στα επόμενα χρόνια», δήλωσε στη Σόφια ο πρόεδρος
του Telus International Ντζέφρι Πούριτ. Αυτή τη στιγμή η εταιρία
έχει εξασφαλίσει 1000 θέσεις εργασίας.
Η αισιοδοξία του πιο πρόσφατου παίκτη στη βουλγαρική
αγορά είναι δικαιολογημένη. Οι περισσότερες από τις εταιρείες
σ’αυτόν τον τομέα υπολογίζουν ότι η ζήτηση εξωτερικής ανάθεσης στη Βουλγαρία θα αυξηθεί κατά 100% μέσα στα επόμενα τρία
χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του IBA.
Στην τελευταία έκδοση της έγκυρης έρευνας Global Services
Location Index του AT Kearney, η Βουλγαρία καταλαμβάνει την
17η θέση στον κόσμο. Από τις υπόλοιπες δεκαεφτά θέσεις, οι τρεις
καταλαμβάνονται από τις βαλτικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η μελέτη δείχνει ποιες είναι οι χώρες με τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την επιχείρηση του outsourcing. Η Ινδία τα τελευταία
χρόνια κρατάει τα πρωτεία αλλά ταυτοχρόνως παρουσιάζει δυσκολίες για καθαρά γεωγραφικούς λόγους – η σημαντική διαφορά
ώρας με τις δυτικές οικονομίες από όπου προέρχονται οι περισσότερες κλήσεις, καθιστούν την οργάνωση πιο περίπλοκη. Ένα θέμα
που δεν τίθεται για τη Βουλγαρία.
Για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του κλάδου, μια σειρά από
διαδοχικές κυβερνήσεις μαζί με το IBA έθεσαν σε ισχύ φορολογικές απαλλαγές, εκπαίδευτικά προγράμματα, επιδοτήσεις υποδομών και υποστήριξη των logistics, δήλωσε η Έλενα Κοζουχάροβα,
εμπειρογνώμονας soutsourcing και IT του Βουλγαρικού Πρακτορείου Επενδύσεων, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.
Οι εταιρείες μπορούν επίσης να αγοράσουν δημοτική περιουσία
σε χαμηλές τιμές. Το Πρακτορείο έχει προτείνει και άλλα πρόσθετα μέτρα που στοχεύουν συγκεκριμένα στην υποστήριξη του
outsourcing – πρωτοβουλίες ενασχόλησης στελεχών καθώς και
επιπλέον φορολογικές απαλλαγές.
Παρ’όλο που το άνοιγμα τηλεφωνικών κέντρων και η μεταφορά επιχειρηματικών διαδικασιών δεν συνδέεται με μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, η τάση έχει πολύ θετική επίδραση στην τοπική
οικονομία και γι ‚αυτό η Κυβέρνηση αποσκοπεί στην τόνωση του
τομέα. Από τη μία πλευρά, εξασφαλίζει απασχόληση στους νέους
– φοιτητές ή πρόσφατους απόφοιτους του Πανεπιστημίου. Εδώ
και κάποια χρόνια, η ανεργία σε αυτήν την ομάδα ηλικιας αυξάνεται ανησυχητικά και αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα στην Ευρώπη.
Μια άλλη θετική επίδραση που ισχύει ιδίως στη Βουλγαρία είναι
ότι τα κέντρα εξωτερικής ανάθεσης ζωντάνεψαν την αγορά γραφείων. Πριν από την κρίση στη χώρα χτίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες
τετραγωνικά μέτρα νέοι χώροι γραφείων που ύστερα έμειναν κενοί.
Οι χώροι αυτοί ανταποκρίνονται στις γενικές προδιαγραφές και είναι
οικονομικά ανταγωνιστικοί. Και αυτός επίσης είναι ένας από τους παράγοντες που προσελκύουν νέες επενδυσεις.
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Промяна на пътя
ТежкоТоварниТе авТомобили ще заПлащаТ
Повече за ПолзванеТо на ПъТнаТа инфрасТрукТура
оТ веселин миТков

Αλλαγές στα διόδια
προωθεί η κυβέρνηση
Τα βαρέα φΟρΤηγα ΟχημαΤα θα πληρώνΟυν πέρισσΟΤέρΟ
για Τη χρηση Τών Οδικών υπΟδΟμών

В

ече близо десет
години
българското правителство
опитва да намери
изход от начина, по
който тежкотоварните автомобили
заплащат за ползването на пътната
инфраструктура.
Причините за това
са прости: камионите натоварват пъ-

Γ

ια σχεδόν
δέκα χρόνια
η βουλγαρική κυβέρνηση προσπαθεί να βρει
έναν τρόπο να αλλάξει
τον τρόπο με τον οποίο
τα φορτηγά πληρώνουν για τη χρήση των
οδικών υποδομών. Οι
λόγοι είναι απλοί: τα
φορτηγά επιβαρύνουν
τους δρόμους περισσότερο, αλλά βελτιστοποιούν τα έξοδά τους, πλη22 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Снимкa: пр

Του Βέσέλιν ΜιΤκοφ

тищата повече, но оптимизират разходите си, плащайки за време на пътя, а не за
разстояние. Към момента приходите от
винетните стикери са около 200 млн. лв.,
но-по-голяма част от тях идват от леките
автомобили. Има вариант в рамките на няколко години това да се промени.
„Нашата цел е по-справедливо разпределение на заплащането, защото една лека
кола амортизира пътя много по-малко от
тежкотоварните превозни средства“, обобщава темата министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Идеята е в рамките на няколко
години за камионите да бъде изградена GPS
базирана ТОЛ система (за леките автомобили ще остане моделът със закупуване
на винетни стикери). Тя трябва да бъде
внедрена под формата на публично-частно партньорство, и то само за транзитно преминаващите през България камиони.
Правителството вече обяви началото на
тръжна процедура за консултантска фирма, която да анализира проекта.
Когато бъде изготвен анализът, ще започне търсенето и на партньор, който да
стане и оператор на проекта. Очаква се
фирмата да трябва да инвестира близо половин милиард лева в електронната ТОЛ
система. Според Лиляна Павлова първата
отсечка, в която ще бъде внедрена системата, ще бъде пътят Русе-Свиленград,
който обхваща два от трансевропейските
коридори, минаващи през България – 9 и 10.
Очаква се обаче процесът да не е кратък. Правителството предвижда избраният консултант да работи в продължение на три години. Последната от тях ще
включва и изграждането и внедряването на
системата. Така при най-оптимистичния
сценарий електронната ТОЛ система ще е
функционална едва в края на 2015 г.
Пътят към иновативното заплащане по
пътищата вече на няколко пъти пропада.
Още през 2004 г. то беше обсъждано от тогавашното правителство, но на практика
не се случи нищо. Това лято процедура на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за избор на консултант беше прекратена заради открити
пропуски в нея.
Тези факти по-скоро говорят, че въпреки амбициите на министър Павлова, има
възможност проектът да се прехвърли към
мандата на следващото правителство.
„Търсим големи партньори с възможност за
сериозни инвестиции“, каза тя на инвестиционен форум в Истанбул в края на ноември. Остава да разберем колко бързо ще се
намерят такива.

Очаква се
инвестицията в електронната
ТОЛ-система
да е близо половин милиард лева
Η αναμενόμενη επένδυση
στο ηλεκτρονικό σύστημα
διοδίων πλησιάζει τα 0,5
δισεκ. BGN

ρώνοντας για το χρόνο στο δρόμο κι όχι για την
απόσταση που διανύουν. Αυτή τη στιγμή τα έσοδα
που εισπράττει το κράτος από τα τέλη κυκλοφορίας είναι περίπου 200 εκατομμύρια BGN, με το
μεγαλύτερο ποσοστό απ’αυτά να προέρχεται από
τα αυτοκίνητα. Υπάρχει περίπτωση σε λίγα χρόνια
αυτό να αλλάξει.
«Ο στόχος μας είναι μια δίκαιη κατανομή των
πληρωμών επειδή ένα αυτοκίνητο φθείρει πολύ
λιγότερο την επιφάνεια του δρόμου από ό, τι τα
βαρέα οχήματα», συνοψίζει το θέμα η υπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων
Λιλιάνα Παβλόβα.
Το σχέδιο είναι μέσα σε μερικά χρόνια για τα
φορτηγά να κατασκευαστεί ένα σύστημα διοδίων
με βάση το GPS (για τα αυτοκίνητα θα παραμείνει
η διαδικασία με τα αυτοκόλλητα σήματα τελών κυκλοφορίας). Αυτό το σύστημα θα πραγματοποιηθεί
μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
και θα ισχύει μόνο για τη φορτηγά διαμετακόμισης
μέσω της Βουλγαρίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει το διαγωνισμό για την επιλογή συμβουλευτικής εταιρείας η οποία θα κάνει την ανάλυση
του έργου.
Όταν η ανάλυση ετοιμαστεί θα ξεκινήσει η
αναζήτηση για συνεργάτη ο οποίος θα γίνει και
διαχειριστής του έργου. Αναμένεται η εταιρεία να
χρειαστεί να επενδύσει γύρω σε 0,5 δισεκ. BGN
στο ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων. Σύμφωνα με
τη Λιλιάνα Παβλόβα το πρώτο τμήμα στο οποίο θα
τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα θα είναι ο δρόμος
Ρούσε-Σβίλενγκραντ, ο οποίος περιλαμβάνει δύο
Διευρωπαϊκούς διαδρόμους που διέρχονται από
τη Βουλγαρία – τους διαδρόμους 9 και 10.
Αναμένεται, ωστόσο, η διαδικασία να μην είναι
σύντομη. Η κυβέρνηση προβλέπει η επιλεχθείσα συμβουλευτική εταιρεία να δουλέψει για τρία
χρόνια. Την τελευταία χρονιά θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συστήματος.
Έτσι, με το πιο αισιόδοξο σενάριο, το ηλεκτρονικό
σύστημα διοδίων θα μπει σε λειτουργία στο τέλος
του 2015.
Η πραγματοποίηση του πρωτοποριακού τρόπου πληρωμής για τη χρήση των δρόμων ήδη
απέτυχε κάποιες φορές. Το σχέδιο είχε συζητηθεί
ήδη το 2004 από την τότε κυβέρνηση αλλά δεν
υλοποιήθηκε.
Αυτό το καλοκαίρι η διαδικασία του Υπουργείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων για
την επιλογή συμβούλου τερματίστηκε λόγω των
ελλείψεων που διαπιστώθηκαν σε αυτή.
Αυτά τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ότι, παρά
τις φιλοδοξίες της υπουργού Παβλόβα, υπάρχει
περίπτωση το σχέδιο να μεταφερθεί στην επόμενη
θητεία της κυβέρνησης. «Ψάχνουμε για συνεργάτες
που είναι σε θέση να κάνουν σοβαρή επένδυση»,
δήλωσε η τελευταία σε ένα φόρουμ για τις επενδύσεις στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη Νοεμβρίου.
Μένει να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να τους
βρούμε.
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11.5%

БеЗРаБОТИцаТа
дОсТИгНа
Η αΝΕΡγΙα
ΕφΤαΣΕ ΤΟ

Според данните
на НСИ безработицата в България е
11.5% към края на
третото тримесечие. Показателят остава с 1.3
процентни пункта
по-висок спрямо
същия период на
2011 г. Статистиката отчита спад
в броя на заетите
лица, които са с 20.6
хил. души по-малко в
сравнение с третото тримесечие на
2011 г. Това е наймалкият спад от
началото на годината, но според прогнозите възстановяването на пазара на
труда ще се случи
най-рано през 2013 г.
Средната работна
заплата за периода
юли - септември е
в размер на 754 лв.,
което е с 8.8% ръст
на годишна база.

Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Εθνικού
Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας το
ποσοστό της ανεργίας
στη χώρα ήταν 11,5%
στο τέλος του τρίτου
τριμήνου του 2012.
Ο δείκτης ανήλθε 1,3
ποσοστικές μονάδες
υψηλότερα από ό, τι
την ίδια περίοδο του
2011. Τα στατιστικά
στοιχεία έδειξαν μείωση στον αριθμό των
απασχολουμένων οι
οποίοι είναι κατά 20,6
χιλιάδες λιγότεροι σε
σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011. Αυτή
είναι η μικρότερη
μείωση φέτος, ωτόσο
αναμέται η αγοράς εργασίας να ανακάμψει
το 2013 το νωρίτερο. Ο
μέσος μισθός για την
περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου ανέρχεται
σε 754 BGN και έχει
αυξηθεί κατά 8,8% σε
ετήσια βάση.

Започна строителстВото на
метрото до летище софия

В

края на ноември започна изграждането на отсечката от
столичното метро до Терминал 2 на „Летище София“. Строителството ще продължи 28 месеца. Проектът е част от
разширението на първия метродиаметър и е продължение на разклонението, което в момента стига до бул. „Цариградско шосе“.
Изграждането на участъка ще струва 136 млн. лв. Правителството
разреши на транспортното министерство да подпише договор за
безвъзмездната финансова помощ с оператора на метрото – фирма
„Метрополитен“, за това удължение и за следващия проект до Бизнес парк София.

НОв мОл в сОфИя
ΝΕΟ ΕμπΟΡΙκΟ κΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΣΟφΙα

ανοιξε το τελεύταιο εμπορικό κέντρο στη
Σόφια – το Bulgaria Mall, στη γωνία των λεωφόρων
Βουλγαρίας και Κάμπλεσκοφ. Το έργο ανήκει στους
επενδυτές των εταιρειών Salamanca Capital ΕΠΕ και
London Sofia Property. Μεταξύ των ενοικιαστών
περιλαμβάνονται μεγάλες διεθνείς αλυσίδες. Μόνο
σε ένα χρόνο αναμένεται να ανοίξουν άλλα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα στη Σόφια.
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ΞεκίνηΣε η επεκταΣη του μετρο
μεχρί το αεροδρομίο τηΣ ΣοφίαΣ

Σ

τα τέλη Νοεμβρίου ξεκίνησε η κατασκευή του τμήματος του μετρό μέχρι τον δεύτερο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της Σόφιας. Η κατασκευή θα διαρκέσει 28 μήνες. Το έργο αποτελεί τμήμα της επέκτασης
της πρώτης γραμμής του μετρό και είναι συνέχεια της διακλάδωσης η οποία
αυτή τη στιγμή φτάνει μέχρι τη λεωφόρο «Τσαριγκράντσκο σοσέ». Η κατασκευή αυτού του τμήματος θα κοστίσει 136 εκατ. BGN. H κυβέρνηση επέτρεψε
στο υπουργείο Μεταφορών να υπογράψει σύμβαση για δωρεάν επιχορήγηση
με την εταιρεία Metropolitan η οποία είναι διαχειριστής της κατασκευής του
μετρό για αυτήν την επέκταση του μετρό καθώς και για την επόμενη η οποία θα
φτάνει μέχρι το Business Park της Σόφιας.

Снимки: пр; Flickr: ScriS

отвори врати най-новият мол в София –
Bulgaria Mall, на ъгъла на бул. „България“ и бул.
„Тодор Каблешков“. Той е проект на инвеститорите от Salamanca Capital Ltd. и London
Sofia Property. Сред наемателите са големи
световни вериги. Само в рамките на една
година в същата част на града се очаква
откриването на още два големи търговски
центъра.

Намаляват пътуванията на българи
Μειώνονται τα ταξίδια των Βουλγάρων
През лятото на
2012 г. българите са
пътували по-малко
отколкото година
по-рано. Броят на
пътуванията е намалял с 21 процента.
Понижение се наблюдава при пътуванията в страната – с
23.5 на сто по-малко,
но и в чужбина – с
4.2 на сто. Падат и
средните разходи
при пътуване - 362
лв. (спад с 20.4 на сто
спрямо една година
по-рано) за пътуванията в България и
по 553 лв. (34.5% помалко от 2011 г.) – в
чужбина.

Το καλοκαίρί του
2012 οι Βούλγαροι ταξίδεψαν λιγότερο σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των
ταξιδιών μειώθηκε κατά
21%. Μείωση παρατηρήθηκε τόσο στα ταξίδια
που πραγματοποιήθηκαν
μέσα στη χώρα – κατά
23,5%, - όσο και στα ταξίδια στο εξωτερικό – κατά
4,2 %.Σημειώθηκε πτώση και στο μέσο κόστος
του ταξιδιού – 362 BGN
(μείωση κατά 20,4% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος) για τα ταξίδια
στη Βουλγαρία και 553
BGN (μείωση κατά 34,5%
σε σχέση με το 2011) για
τα ταξίδια στο εξωτερικό.

ОТНОвО в евРООРбИТа
възможно е България да се присъедини към еврозоната в
рамките на пет години, ако валутният
блок осъществи допълнителен напредък.
Мястото на България
несъмнено е в общия
валутен съюз. Това
заяви вицепремиерът
Симеон Дянков пред
вестник The Times.
По-рано тази година България замрази
временно кандидатурата си за членство в
еврозоната.

ΚαΙ παλΙ ΣΕ «ΕύΡΩΤΡΟΧΙα»
υπαρχέί πέρίπΤωσΗ για τη Βουλγαρία να
ενταχθεί στην ευρωζώνη μέσα σε πέντε χρόνια, αν το νομισματικό
μπλοκ σημειώσει περαιτέρω πρόοδο. Η θέση
της Βουλγαρίας ανήκει
αναμφίβολα στην κοινή
νομισματική ένωση,
δήλωσε ο αναπληρωτής
πρωθυπουργός Συμεών
Ντιάνκοφ στην εφημερίδα The Times. Νωρίτερα φέτος, η Βουλγαρία
πάγωσε προσωρινά την
υποψηφιότητά της για
ένταξη στην ευρωζώνη.

Нова
иНвестиция

американската компания Coca-Cola Enterprises ще отвори финансов
център за услуги в София до лятото на 2013 г. Той ще обслужва дейността на бутилиращото дружество на пазарите в Западна Европа.
В българския бизнес на компанията ще бъдат наети около 150 души.

ΝΕΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η αμέρίκανίκΗ εταιρεία Coca-Cola Enterprises θα ανοίξει ένα κέντρο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Σόφια το καλοκαίρι του 2013. Το
κέντρο αυτό θα εξυπηρετεί την δραστηριότητα της εταιρείας εμφιάλωσης στις
αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Στη βουλγαρική επιχείρηση της εταιρείας θα προσληφθούν περίπου 150 άτομα.

ОблекчеНИя За
ИНвесТИТОРИ
Правителството
ще може да възстановява направените разходите за социални и
здравни осигуровки на големите
чуждестранни и
български инвеститори в определени сектори за
първите две години от започването на дейността
им. Тези промени в
Закона за насърчаване на инвестициите бяха приети
от Парламента.
Облекченията бяха
предложени с цел
България да бъде
конкурентна в
привличането на
чужди инвеститори.

ΕλαφΡύΝΣΕΙΣ
γΙα ΤΟύΣ
ΕπΕΝδύΤΕΣ

Η κυβέρνΗσΗ θα
είναι σε θέση να καλύπτει τις δαπάνες
για την κοινωνική
ασφάλιση και την
ασφάλιση υγείας
των μεγάλων βουλγαρικών και ξένων
επενδυτών σε ορισμένους τομείς για
τα δύο πρώτα χρόνια από την έναρξη
της επιχείρησής
τους. Οι τροποποιήσεις αυτές στον νόμο
για την προώθηση
των επενδύσεων
εγκρίθηκαν από
το Κοινοβούλιο. Οι
ελαφρύνσεις προτάθηκαν με σκοπό η
Βουλγαρία να είναι
ανταγωνιστική στην
προσέλκυση ξένων
επενδυτών.
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„Ние сме
приятели в
трудни времена“
Главният редактор на „Балкански Хоризонти“ Веселин Митков в
разговор с Н. Пр. Трасивулос Стаматопулос

«Είμαστε φίλοι
στις δύσκολες
στιγμές»
Ваше превъзходителство, как актуалните
развития в Гърция променят икономиката на страната?
Несъмнено гръцкото правителство е изправено пред много трудна ситуация и задачата не е никак лесна. Периодът, през който
преминаваме в момента, изисква вземането
на критични и понякога болезнени за народа
решения, като пакета от мерки, който гласува парламентът миналия ноември. Гръцкият народ бе подложен на големи лишения
и реагира много зряло срещу мерките, но
също така очаква и резултати от положените усилия – факт, който трябва да осъзнаят всички партньори. Целта е гръцката
икономика да стане по-конкурентоспособна, да бъдат създадени излишъци, да се
стимулира износът и да привлечем повече
инвестиции в страната.
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Εξοχότατε κύριε Πρέσβη, με ποιον τρόπο οι τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία αλλάζουν την οικονομία στη χώρα;
Χωρίς αμφιβολία η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μία αρκετά δύσκολη κατάσταση και το έργο της
δεν είναι καθόλου εύκολο. Η παρούσα περίοδος που
διανύουμε απαιτεί την λήψη κρίσιμων και ορισμένες φορές επίπονων αποφάσεων για το λαό, όπως το
πακέτο μέτρων που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο
Νοέμβριο. Ο ελληνικός λαός έχει υποστεί μεγάλες
θυσίες και έχει αντιδράσει αρκετά ώριμα απέναντι
στα μέτρα, αναμένει όμως να δει και τα απτά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, κάτι που πρέπει
να γίνει αντιληπτό από όλους τους εταίρους. Στόχος
είναι η ελληνική οικονομία να καταστεί περισσότερο
ανταγωνιστική, να δημιουργηθούν πρωτογενή πλεονάσματα, να τονωθούν οι εξαγωγές και να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα.
Πιστεύω ότι η τρέχουσα δύσκολη συγκυρία θα

Снимки: елена ненкова

Συνέντευξη του αρχισυντάκτη του περιοδικού «Βαλκανικοί Ορίζοντες»
Βεσελίν Μίτκοφ με τον Εξ. κ. Θρασύβουλο Σταματόπουλο.

„Кризата не е само в гръцката
икономика.“
«Η κρίση δεν αφορά αποκλειστικά
την ελληνική οικονομία.»
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ξεπεραστεί και η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον,
ιδιαίτερα μετά τις θετικές αποφάσεις του eurogroup
της 26ης Νοεμβρίου.
Βέβαια, η κρίση στην Ελλάδα δεν αφορά αποκλειστικά την ελληνική οικονομία, αλλά είναι το
αποτέλεσμα μίας ευρύτερης παγκόσμιας και ακολούθως ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, η οποία
ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια και βρίσκεται σε
εξέλιξη. Άλλωστε για αυτό το λόγο αρκετές χώρες
της Ευρώπης και όχι μόνο, προβαίνουν στην λήψη
μέτρων λιτότητας, ενώ έχει καταστεί πλέον κοινή
συνείδηση στο πλαίσιο της Ε.Ε. ότι αυτή η κρίση
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο συνολικά, με αλληλεγγύη και με εναρμονισμένες πολιτικές από τους
εταίρους.

Считам, че ще се справим в настоящата
трудна конюнктура и гръцката икономика
ще се завърне към положителни темпове на
развитие в близко бъдеще, особено след позитивните решения на еврогрупата от 26
ноември.
Разбира се, кризата в Гърция не засяга
единствено гръцката икономика. Тя е резултат от по-широката световна и следователно европейска икономическа криза, която
започна преди няколко години и се намира в
развитие. Също така, поради тази причина
доста страни в Европа и извън нея предприемат мерки за строги икономии, а в рамките
на ЕС вече съществува общото убеждение,
че тази криза може да бъде преодоляна само
колективно, чрез солидарност и политики,
съгласувани от партньорите.
Как според Вас се развиват политическите
отношения между България и Гърция? Те засегнати ли са от икономическата ситуация
в Гърция?
Считам, че двустранните политически отношения между Гърция и България бяха и остават на високо равнище. Особено след влизането на България в НАТО и в Европейския
съюз тези връзки укрепнаха, тъй като вече
сме съюзници и партньори.
Връзките между страните ни не са се повлияли от икономическата криза, защото
имат дълбоки корени и се основават на искреното желание на политическите ни ръководства да работят заедно за преодоляването на всички проблеми в името на благото
на нашите два народа. Освен това, както
казваме в Гърция, „приятелите се познават
в трудните моменти”. Гърция подкрепи България по време на трудностите през 90-те в
стратегическите є цели като присъединяването към ЕС и НАТО и тази тясна връзка, която бе създадена между държавите, продължава да съществува и днес.
Като доказателство на казаното по-горе
бих искал да спомена посещението на президента на Гърция г-н Каролос Папуляс в България през 2010 г. и визитата на българския
му колега г-н Росен Плевнелиев през 2012 г.,
който също така беше един от първите
европейски политици, посетили Гърция след
изборите в страната ни през миналия юни.
Скорошното посещение в София на гръцкия
министър на външните работи г-н Аврамопулос също имаше за цел засилването на
сътрудничеството между страните ни по
редица въпроси както на регионално, така и
на европейско равнище.
Кои са приоритетите на мандата Ви в София?
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БИОГрафИя
Н. Пр. Трасивулос
Стаматопулос (61)
е посланик на Гърция в България от
началото на 2012 г.
Той има бакалавърска степен „Международни отношения“ от London
School of Economics
и магистърски
степени по „Политически науки
и международни
отношения“ и „Комуникации“ съответно от McGill
University (Монреал,
Канада) и Georgia
State University (Атланта, САЩ). Той
има богата дипломатическа кариера, като последният му пост, преди
да поеме посолството в София, е
бил на постоянен
представител на
Гърция в НАТО.

Πώς, κατά τη γνώμη σας, αναπτύσσονται οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας;
Τις επηρεάζει η οικονομική κατάσταση στην
Ελλάδα;
Θεωρώ ότι οι διμερείς πολιτικές σχέσεις Ελλάδας και
Βουλγαρίας ήταν και παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Ιδιαίτερα μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στο
ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις αυτές
έχουν ενδυναμωθεί, αφού πλέον έχουμε καταστεί
σύμμαχοι και εταίροι.
Οι σχέσεις αυτές δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση γιατί έχουν βαθιές ρίζες και βασίζονται
στην ειλικρινή διάθεση των πολιτικών ηγεσιών μας να
εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση όλων των
ζητημάτων προς όφελος των δύο λαών μας. Άλλωστε,
όπως λέμε και στην Ελλάδα, οι «φίλοι στις δύσκολες
στιγμές φαίνονται». Η Ελλάδα στήριξε τη Βουλγαρία
κατά τη δύσκολη δεκαετία του ‘90 στους στρατηγικούς
της στόχους όπως η ένταξη στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ και
αυτή η στενή σχέση που δημιουργήθηκε συνεχίζει να
υφίσταται μέχρι σήμερα.
Ως απόδειξη των ανωτέρω, θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά την επίσκεψη του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια στη Βουλγαρία
το 2010 και την ανταπόδοσή της από τον Βούλγαρο
ομόλογό του κ. Ρόσεν Πλεβνελίεφ το 2012, που μάλιστα ήταν από τους πρώτους ευρωπαίους πολιτικούς που επισκέφτηκαν την Ελλάδα μετά τις εκλογές
του περασμένου Ιουνίου στη χώρα μου. Επίσης η
πρόσφατη επίσκεψη στη Σόφια του Έλληνα ΥΠΕΞ κ.
Αβραμόπουλου είχε ως στόχο την ενδυνάμωση της
συνεργασίας των χωρών μας σε μία σειρά ζητημάτων, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της θητείας σας
στη Σόφια;
Παρά το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο των διμερών
σχέσεων, πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια
βελτίωσης της συνεργασίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η κατασκευή έργων υποδομής,
η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ενέργεια (με
παράδειγμα τον αγωγό διασύνδεσης των συστημάτων αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας), το εμπόριο και

те отношения понастоящем, мисля, че съществуват доста възможности за подобряване на сътрудничеството в области като
туризма, културата, изграждането на инфраструктурни проекти, управлението на
водните ресурси, енергетиката (например
междусистемния газопровод между България
и Гърция), търговията и износа, отбраната; може да се борим заедно с явления като
тероризма, организираната и обща престъпност и незаконната емиграция. Всички
изброени дотук области са важни за прогреса на отношенията и на обществата ни и ни
изправят пред предизвикателства, с които
трябва непрекъснато да се справяме.
След изключително положителните резултати от визитата на президента на България в Гърция, която представляваше един
вид подготвяне на почвата за насърчаване
на развитието на двустранните въпроси, в
следващите дни ще се проведе общо заседание на правителствата ни в Атина (Висш съвет за сътрудничество), което се очаква да
даде силен тласък на двустранното сътрудничество във всички области от взаимен
интерес.
Работихме усърдно, за да подготвим по
възможно най-добрия начин въпросната
среща. Ще придвижим редица въпроси, фокусирани най-вече върху насърчаването на
изграждането на големи инфраструктурни
проекти и подобряването на политическите и икономическите ни връзки, чрез съгла-

„Сигурен
съм, че ГБСБ
ще продължи
още по-динамично този
свой положителен ход.“
«Είμαι σίγουρος ότι το
HBCB θα συνεχίσει ακόμη
πιο δυναμικά
στη θετική πορεία που έχει
χαράξει.»

οι εξαγωγές, η άμυνα και η από κοινού αντιμετώπιση φαινομένων τρομοκρατίας, οργανωμένου και
κοινού εγκλήματος και λαθρομετανάστευσης.
Όλοι οι ανωτέρω τομείς είναι σημαντικοί για την
πρόοδο των σχέσεων και των κοινωνιών μας και
θέτουν προκλήσεις τις οποίες πρέπει συνεχώς να
αντιμετωπίζουμε. Μετά τα πολύ θετικά αποτελέσματα της επίσκεψης του Προέδρου της Βουλγαρίας
στην Ελλάδα, η οποία αποτέλεσε και έναν προπομπό της προώθησης διμερών ζητημάτων, πρόκειται
να πραγματοποιηθεί εντός των επομένων ημερών
η κοινή συνεδρίαση των κυβερνήσεών μας στην
Αθήνα (Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας), η οποία
αναμένεται να προσδώσει μία ισχυρή ώθηση στη
διμερή συνεργασία σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Εργαστήκαμε εντατικά για την όσο το δυνατόν
καλύτερη προετοιμασία της εν λόγω συνάντησης.
Προωθούμε μία σειρά θεμάτων που εστιάζουν κυρίως στην προώθηση της κατασκευής σημαντικών
έργων υποδομής και τη σύσφιξη των πολιτικών και
οικονομικών μας σχέσεων, μέσω εναρμονισμένων
ενεργειών για κοινά ζητήματα που μας απασχολούν.
Αναμφίβολα η ουσιαστική επιτυχία της συνεδρίασης και η περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση των
συμπεφωνηθέντων στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα αποτελέσουν μία από τις κύριες προκλήσεις
της θητείας μου στη Βουλγαρία, η οποία ξεκίνησε
στις αρχές του έτους.
Πώς αξιολογείτε το ρόλο του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB)
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ων μεταξύ των δύο χωρών;
Ήδη από την ίδρυσή του το 2005, το Ελληνικό
Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB)
καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο ευυπόληπτους,
σοβαρούς και αξιόπιστους επιχειρηματικούς φορείς
στη Βουλγαρία. Με τις συνεχείς και πρωτοπόρες
δράσεις του, που αγγίζουν και τομείς όχι στενά οικονομικούς/επιχειρηματικούς, όπως ο πολιτισμός,
η ιστορία και εκδηλώσεις φιλανθρωπικού περιεχομένου, το HBCB κερδίζει την εμπιστοσύνη όλο και
περισσότερων μελών, ενώ προσφέρει μια σταθερή γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Το HBCB επιτελεί,
συνεπώς, καίριο ρόλο σε ότι έχει να κάνει με την
προώθηση των διμερών οικονομικών/εμπορικών
σχέσεων, την αμοιβαία κατανόηση και την εκπόνηση κοινών σχεδίων και πρωτοβουλιών με στόχο την
περαιτέρω σύσφιξη των διμερών επιχειρηματικών
δεσμών. Χαίρομαι, μάλιστα, ιδιαιτέρως, διότι, εν
προκειμένω, υπάρχει μια συναντίληψη μεταξύ μας,
με αποτέλεσμα η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια
να διατηρεί την τελευταία οκταετία σταθερή και
εποικοδομητική συνεργασία με το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο, με ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα. Είμαι δε σίγουρος ότι το HBCB θα συνεχίσει
ακόμη πιο δυναμικά στη θετική πορεία που έχει
χαράξει, ενώ, παράλληλα, η μεταξύ μας συνεργασία
θα ενισχύεται και θα εξελίσσεται δημιουργικά.

сувани действия относно общи проблеми,
които ни засягат. Несъмнено реалният успех
на срещата и по-нататъшно придвижване и
реализиране на договореностите в рамките
на това сътрудничество ще представляват
основно предизвикателство за моя мандат в
България, който започна в началото на тази
година.
Как оценявате ролята на Гръцкия бизнес
съвет в България (ГБСБ) в помощ на бизнес
връзките между двете държави?
От основаването си през 2005 г. ГБСБ се доказа като една от най-уважаваните, сериозни и надеждни бизнес институции в България.
С постоянните си и новаторски дейности,
които обхващат различни сфери не само в
областта на икономиката и бизнеса, а също
така култура, история и събития с благотворителна цел, ГБСБ печели доверието на все
повече членове, като същевременно изгражда един солиден комуникативен мост между
бизнес общностите на двете страни. Следователно ГБСБ има водеща роля във всичко,
свързано с насърчаването на двустранните
икономически и търговски отношения, взаимното разбирателство между страните
и разработването на съвместни проекти и
инициативи с цел допълнителното укрепване на двустранните бизнес връзки. Радвам се
също така най-вече, че в конкретния случай
съществува едно съ-разбирателство между
нас, в резултат на което Посолството на
Гърция в София през последните осем години
запазва стабилно и конструктивно сътрудничество с Гръцкия бизнес съвет, което дава
изключително позитивни резултати. Сигурен съм, че ГБСБ ще продължи още по-динамично този свой положителен ход, като
същевременно сътрудничеството между нас
ще се засили и ще се развива творчески.
Каква е тенденцията според Вас по отношение на директни външни инвестиции от
Гърция в България? Ще растат ли те през
годините и кои сектори може да са моторът за това?
Двустранните икономически връзки Гърция - България остават изключително силни.
Това се дължи до голяма степен на гръцките
фирми, които през последните две десетилетия поддържат постоянно, стабилно и
ползотворно и за двете страни икономическо присъствие в България. Гръцките компании са дали своя принос, със създаването
на около 100 хил. работни места, за общото развитие на българската икономика и за
изграждането на вече продължителното и
ползотворно сътрудничество между бизнес
общностите на двете страни. От наша
страна допълнителното засилване на иконо30 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
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Ο εξοχότατος κύριος
Θρασύβουλος Σταματόπουλος (61) είναι
πρέσβης της Ελλάδας
στη Βουλγαρία από
τις αρχές του 2012.
Είναι πτυχιούχος στις
«Διεθνείς σχέσεις»
του London School
of Economics και
έχει δύο μεταπτυχιακά, στις Πολιτικές Επιστήμες και
Διεθνείς Σχέσεις και
στις Επικοινωνίες στα
πανεπιστήμια McGill
University (Μόντρεαλ,
Καναδάς) και Georgia
State University (Ατλάντα, ΗΠΑ) αντίστοιχα. Ο κύριος Σταματόπουλος έχει πλούσια
διπλωματική καριέρα.
Η τελευταία θέση που
κατείχε πριν την ανάληψη των καθηκόντων στη Σόφια ήταν
του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας
στο ΝΑΤΟ.

Ποια νομίζετε ότι είναι η τάση των ξένων άμεσων επενδύσεων από την Ελλάδα στη Βουλγαρία; Θα αυξηθούν με την πάροδο των χρόνων
και σε ποιους τομείς;
Οι διμερείς οικονομικοί δεσμοί Ελλάδος – Βουλγαρίας παραμένουν ισχυρότατοι. Αυτό οφείλεται, σε
μεγάλο βαθμό, στις ελληνικές επιχειρήσεις που τις
τελευταίες δύο δεκαετίες διατηρούν μια συνεχή,
σταθερή και επωφελή για τις δύο χώρες οικονομική
παρουσία στη Βουλγαρία. Έχουν συμβάλει στη δημιουργία περίπου 100.000 θέσεων εργασίας, στη γενικότερη ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας και
στη θεμελίωση μιας μακρόχρονης, πλέον, και καρποφόρας συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών
κοινοτήτων των δύο χωρών. Από την πλευρά μας, η
περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών των δύο χωρών αποτελεί στρατηγική
επιλογή. Στην προσπάθειά μας αυτή, ξεκινάμε από
μια πολύ καλή αφετηρία, καθώς, παρά την διεθνή
κρίση και τις επιπτώσεις αυτής στην παγκόσμια
οικονομία, οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία παραμένουν υψηλές – σε όρους Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων, η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση στη
γενική κατάταξη με συνολικές επενδύσεις κοντά
στα 3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο όγκος του διμερούς
εμπορίου παρουσιάζει αύξηση (18% το 2011) και καλύπτει μια ευρύτατο φάσμα προϊόντων και τομέων
οικονομικής δραστηριότητας.
Τα ως άνω στοιχεία μάς δημιουργούν την αισιοδοξία πως μπορούμε, σε πρώτη φάση, να διατηρήσουμε τις ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στα
ήδη υψηλά επίπεδα και, ακολούθως και με την στα-

мическите и търговските връзки на двете
страни представлява стратегически избор.
Усилията ни в тази посока, започват от много добра отправна точка, тъй като въпреки
международната криза и въздействието є
върху международната икономика гръцките
инвестиции в България остават високи – по
отношение на преките чуждестранни инвестиции Гърция запазва третото място в генералното класиране с общ размер на инвестициите от близо 3 млрд. евро. В същото
време обемът на двустранната търговия
бележи увеличение (18% през 2011 г.) и обхваща един много широк спектър от продукти
и сектори на икономическа активност.
Горните данни ни зареждат с оптимизъм,
че можем, най-напред, да запазим гръцките
преки чужди инвестиции на същите високи
равнища, след което, с постепенното отдалечаване на тежката сянка на икономическата криза, да ги подсилим допълнително.
Областите, които биха могли да играят
ролята на двигател за един нов динамичен
напредък на гръцките преки чужди инвестиции, са тези, които и днес доминират сред
гръцките инвестиции в България, доказвайки
наличието на силни основи и демонстрирайки отлична устойчивост при една неблагоприятна конюнктура и в една изключително взискателна икономическа среда: това са
финансовият сектор, търговията на едро,
строителството, туризмът, телекомуникациите, транспортът, енергетиката,
промишлеността, стоманената промишленост, търговията на дребно и др.
Накрая искам да отбележа, че ако преговорите на гръцкото правителство с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) приключат с желания успех, ще се
увеличи ликвидността в гръцките компании,
които извършват дейност в държави в региона на Балканите, на Източна Европа и Средиземноморието.
В рамките на сътрудничеството с ЕБВР
говорим за следните инициативи:
Програма за финансиране на бизнеса на
Балканите на стойност 4 млрд. евро, като
се изчислява, че от тази сума гръцките компании могат да усвоят 1.5 млрд. евро.
Финансиране на трансгранични инвестиционни проекти между Гърция и съседните
страни, на енергетиката, на транспортната инфраструктура, на управлението на отпадъците и др.
Нов тласък на сътрудничеството на ЕБВР
с дъщерните дружества на гръцките банки
на Балканите.
Сътрудничество на ЕБВР с Европейската
инвестиционна банка в проектирането и
изпълнението на програма за финансиране на
гръцкия износ.

„Двустранните икономически
връзки Гърция - България остават
изключително силни.“
«Οι διμερείς
οικονομικοί
δεσμοί Ελλάδος – Βουλγαρίας παραμένουν
ισχυρότατοι.»

διακή απομάκρυνση της βαριάς σκιάς της οικονομικής κρίσης, να τις ενισχύσουμε περαιτέρω. Οι τομείς
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ατμομηχανή μιας νέας δυναμικής πορείας των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων είναι αυτοί που και σήμερα
κυριαρχούν στις ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία, αποδεικνύοντας τα γερά θεμέλιά τους και
επιδεικνύοντας εξαιρετική αντοχή σε μια δυσμενή
χρονική συγκυρία και σε ένα οικονομικό περιβάλλον
άκρως απαιτητικό: ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, το
χονδρεμπόριο, οι κατασκευές, ο τουρισμός, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, η ενέργεια, η βιομηχανία,
η χαλυβουργία, το λιανικό εμπόριο, κ.α.
Να σημειώσω τέλος, ότι εάν έχει την επιθυμητή
κατάληξη η διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (EBRD), θα ενισχυθεί η ρευστότητα
σε ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε χώρες της περιοχής των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με την EBRD ομιλούμε
για τις εξής πρωτοβουλίες:
- Πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων
στα Βαλκάνια, ύψους 4 δισ. ευρώ, από τα οποία οι
ελληνικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι μπορούν να
απορροφήσουν έως 1,5 δισ. ευρώ.
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Интервю / Συνέντευξη
- Χρηματοδότηση διασυνοριακών επενδυτικών
σχεδίων ανάμεσα στην Ελλάδα και γειτονικές χώρες,
στην ενέργεια, τις υποδομές μεταφορών, τη διαχείριση αποβλήτων, κλπ.
- Νέα ώθηση της συνεργασίας της EBRD με τις
θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια.
Συνεργασία της EBRD με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός
προγράμματος χρηματοδότησης των ελληνικών
εξαγωγών.

Българското правителство работи по
много инфраструктурни проекти на юг.
Колко важни са те за двете страни?
Както вече споменах, придвижването на
инфраструктурни проекти от двустранен
или европейски интерес заема челно място
в дневния ред на приоритетите ни. Ускоряването на изграждането и подобряването
на пътната мрежа на българска територия,
която свързва пътните мрежи на страните
ни, е важно. Главно защото ще засили двустранната търговия и туризма, свързвайки българските пътища, вече модерни, със
съществуващата гръцка пътна мрежа като
гръцката магистрала Егнатия, като по този
начин дава възможност за по-бърз превоз на
стоки и хора.
Също така важен проект е планираният транспортен хъб с железопътна връзка
между нашите страни, свързваща пристанищата в Александруполис и Кавала с тези на
Бургас и Варна.
Освен това много скоро ще бъде приключена
и работата по изграждането на новия граничен
пункт Комотини–Маказа, който ще бъде добавен към вече съществуващите четири.
На финала, какви са пожеланията Ви за членовете на ГБСБ?
Бих искал по случай наближаващите празници
да пожелая за много години на членовете на
ГБСБ и на семействата им. Желая им много здраве и повече оптимизъм и успехи във
всичко през новата година.
Надявам се да продължат със същата
динамика и прогрес своето активно присъствие в областта на бизнеса, и не само в
страната, допринасяйки за по-нататъшно
сближаване и разбирателство между нашите два съседни народа.
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„Важен проект е планираният
транспортен хъб с
железопътна
връзка.“
«Σημαντικό
έργο αποτελεί η σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική
διασύνδεση
κομβικών
λιμανιών.»

Η Βουλγαρική κυβέρνηση εργάζεται για πολλά έργα υποδομής στο νότιο μέρος της χώρας.
Πόσο σημαντικά είναι αυτά για τις δύο χώρες;
Όπως ήδη ανέφερα, η προώθηση των έργων υποδομής διμερούς αλλά και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας. Η επίσπευση κατασκευής και βελτίωσης
των οδικών αξόνων σε βουλγαρικό έδαφος που θα
συνδέουν τα οδικά δίκτυα των χωρών μας είναι σημαντική. Κυρίως γιατί θα τονώσει το διμερές εμπόριο και τον τουρισμό συνδέοντας βουλγαρικούς
οδικούς άξονες, σύγχρονους πλέον, με το υπάρχον
ελληνικό οδικό δίκτυο όπως ο αυτοκινητόδρομος
Εγνατία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της ταχύτερης μεταφοράς εμπορευμάτων και ανθρώπων.
Επίσης σημαντικό έργο αποτελεί η σχεδιαζόμενη
σιδηροδρομική διασύνδεση κομβικών λιμανιών των
χωρών μας, της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας
με εκείνα του Μπουργκάς και της Βάρνα.
Βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή
του και το έργο της κατασκευής της νέας συνοριακής διόδου Κομοτηνής-Μακάζα, η οποία θα προστεθεί στις ήδη τέσσερις υπάρχουσες.
Αναφέρθηκα ήδη και θέλω να τονίσω τη στρατηγική σημασία της κατασκευής του αγωγού διασύνδεσης των συστημάτων αερίου που θα συμβάλλει
στην ασφάλεια και διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αερίου των χωρών μας.
Υπάρχει τέλος, περαιτέρω δυνατότητα συνεργασίας και πραγματοποίησης έργων υποδομής
τοπικού και διασυνοριακού χαρακτήρα, τα οποία
θα συνεχίσουν να προωθούν οι χώρες μας μέσω
πρωτοβουλιών των τοπικών αυτοδιοικήσεων των
χωρών μας, αφορούν για παράδειγμα το περιβάλλον, τον τουρισμό κλπ. και μπορούν μέσω κατάλληλων μελετών να ενταχθούν σε προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
Και τέλος, τι θα θέλατε να ευχηθείτε στα μέλη
του HBCB;
Θα ήθελα να ευχηθώ και λόγω των ημερών των εορτών που πλησιάζουν, χρόνια πολλά στα μέλη του
HBCB και τις οικογένειές τους με υγεία και περισσότερη αισιοδοξία και επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα για
τη νέα χρονιά που έρχεται.
Εύχομαι να συνεχίσουν με την ίδια δυναμική και
πρόοδο τη δραστήρια επιχειρηματική τους παρουσία, και όχι μόνο, στη χώρα, συμβάλλοντας στην
περαιτέρω προσέγγιση και κατανόηση μεταξύ των
δύο γειτονικών μας λαών.

Бизнес тенденции / Επιχειρηματικές τάσεις

РЕКЛАМА
В НОВАТА
ДИГИТАЛНА ЕРА
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΤΗ ΝΕΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΠΟΧΗ
Дейвид Дроуга предлага
простичко решение за проблемите
на най-големите световни марки
ОТ ДЖЕФ БЕРКОВИЦИ

Ο David Droga δίνει µία πολύ απλή λύση
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
µεγαλύτερες παγκόσµιες µάρκες
ΤΟΥ JEFF BERCOVICI

П

опитайте Дейвид Дроуга, който се занимава с реклама, защо не вървят нещата в този
бизнес и ще получите съвсем откровен отговор. „Деветдесет и пет процента от рекламите са замърсители на пространството - казва той. Хората ги възприемат като прекъсване на онова, което
гледат или слушат.”

Ρ

ωτήστε τον David Droga ο οποίος ασχολείται µε τη διαφήµιση, γιατί τα πράγµατα σ’αυτό τον τοµέα δεν πάνε
καλά και θα πάρετε µια απολύτως ειλικρινή απάντηση.
«Ενενήντα πέντε τοις εκατό των διαφηµίσεων αποτελούν
«ρύπανση του περιβάλλοντος», λέει ο Droga. «Οι άνθρωποι τις
αντιλαµβάνονται ως κάτι που διακόπτει το πρόγραµµα που παρακολουθούν –κάτι που δύσκολα πλέον συγχωρούν».
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„Деветдесет и пет
процента от рекламите са замърсители
на пространството“
«Ενενήντα πέντε τοις εκατό των διαφηµίσεων αποτελούν ρύπανση του
περιβάλλοντος»

Снимка: fORBES BULGARIA
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Бизнес тенденции / Επιχειρηματικές τάσεις
А днес потребителите сами контролират медийната си среда (те си чатят с
приятелите във Facebook, могат да гледат,
когато искат, любимите си програми по
телевизията) и са по-малко склонни да търпят каквото и да било натрапничество от
страна на търговците.
Цената на дигиталната реклама само
допринесе за рояка от съдържание, пред
които са изправени потребителите. Разрешението, казва 44-годишният Дроуга, който ръководи Droga5 – любимата фирма на
американската рекламна индустрия, е „да се
създават работи, на които хората всъщност с готовност ще обърнат внимание”.
Това функционира: в днешното време на
строги икономии и недоверие към дигиталната среда за Дроуга няма недостиг от клиенти сред най-големите марки в света. През
шестте години от създаването си неговата
фирма в Манхатън има вече клиентски списък с фирми като Microsoft, Unilever и Puma.
Общите им разходи за маркетинг носят
приблизително 60 милиона долара приходи
на Droga5 – не много в един свят, в който
глобалните разходи за реклама възлизат на
128 милиарда долара годишно. Но приходите
на фирмата почти се удвоиха през изминалата година.
Droga5 представлява „нова класа от агенции, които, ако не родени, са поне отгледани в дигиталната ера”, обяснява анализаторът Дан Салмън, който работи за BMO
Capital Markets и следи пазара. Макар и други
агенции да комбинират мобилни и социални
иновации с по-традиционни подходи, казва
той, никой не го прави в такава голяма степен като Droga5.
Технологията обаче е нищо без философия, която да я направлява. „Дълго време
рекламната дейност работеше с презумпцията, че ако достатъчно дълго те бомбардирам, ще запомниш името ми и ще купиш
продукта ми. Днес потребителите няма
нужда да понасят това.”
И защо изобщо да търпят каквато и да
било реклама? Според Дроуга я търпят, защото добрата реклама им предлага нещо
стойностно. Това нещо може да бъде смешно съдържание, забавна видеоигра или полезна апликация, но може да е и покана за подкрепа на достойна кауза – нещо, в което се
е специализирала Droga5.
„Това е креативност, която си има своята цел - продължава той. - Всеки казва, че
живеем в по-глупаво общество. А аз мисля,
че нашето общество днес е по-умно. Ако
това, което правите, не се харесва на хората, те много по-бързо ви обръщат гръб.”
Дроуга, който е австралиец, се мести
да живее в Ню Йорк, но преди това живее в
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Технологията е
нищо без
философия,
която да я
направлява
Η τεχνολογία
όμως δεν είναι
τίποτα χωρίς
ένα όραμα να
την καθοδηγεί

Όσο συνηθίζουν μόνοι τους να ελέγχουν το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης (κάνουν chat με
τους φίλους τους στο Facebook, μπορούν να δουν
όποτε θέλουν τα αγαπημένα τους προγράμματα
στην τηλεόραση), τόσο πιο δύσκολα ανέχονται να
τους ενοχλούν οι έμποροι.
Μόνο το κόστος της ψηφιακής διαφήμισης αύξησε τον όγκο του περιεχομένου που έχουν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Η λύση, λέει ο 44-χρονος Droga, ο οποίος είναι διευθυντής της Droga5
– η αγαπημένη εταιρεία της αμερικανικής διαφημιστικής βιομηχανίας, είναι «να δημιουργούνται έργα
τα οποία να έχουν ενδιαφέρον για το κοινό».
Και η λύση αυτή αποδίδει: στη σημερινή εποχή
αυστηρών μέτρων λιτότητας και έλλειψης εμπιστοσύνης για το ψηφιακό περιβάλλον, για τον Droga
δεν λείπουν πελάτες που αντιροσωπεύουν τις μεγαλύτερες μάρκες στον κόσμο. Για τα έξι χρόνια
λειτουργίας της εταιρείας του στο Μανχάταν στον
κατάλογο με τους πελάτες του μπορεί να δει κανείς
εταιρείες όπως Microsoft, Unilever και Puma.
Τα συνολικά έξοδα για μάρκετινγκ των εταιρειών αυτών εισφέρουν στην Droga5 έσοδα ύψους
περίπου 60 εκατ. δολαρίων – ποσό το οποίο δεν είναι και πολύ μεγάλο σε έναν κόσμο όπου τα έξοδα
διαφήμισης παγκοσμίως ανέρχονται στα 128 δισ.
δολάρια ετησίως. Όμως τα έσοδα της εταιρείας είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι.
Η Droga5 εκπροσωπεί «μία νέα γενιά πρακτορείων, τα οποία, αν δεν γεννήθηκαν, τουλάχιστον
έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή», σχολιάζει
ο αναλυτής Dan Salmon, ο οποίος δουλεύει για την
BMO Capital Markets και παρακολουθεί τις αγορές.
Υπάρχουν, μας λέει ο Salmon, και άλλα πρακτορεία
που συνδυάζουν κινητές και κοινωνικές καινοτομίες
με μία πιο σύγχρονη προσέγγιση, αλλά κανείς δεν
το κάνει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό όπως η Droga5.
Η τεχνολογία όμως δεν είναι τίποτα χωρίς το
όραμα το οποίο να την καθοδηγεί. «Εδώ και πολύ
καιρό η διαφημιστική δραστηριότητα λειτουργεί με
βάση τη σκέψη ότι εάν σε βομβαρδίζω για αρκετά
μεγάλο χρονικό διάστημα με το όνομά μου, στο
τέλος θα το θυμηθείς και θα αγοράσεις το δικό μου
προϊόν. Σήμερα οι καταναλωτές δεν πρέπει να τα
ανέχονται όλα αυτά».
Και σε τελική ανάλυση γιατί να ανέχονται τις
διαφημίσεις; Ο Droga πιστεύει ότι η ανοχή των
καταναλωτών οφείλεται στο γεγονός ότι η καλή
διαφήμιση τους προσφέρει κάτι αξιόλογο. Αυτό
μπορεί να είναι είτε το αστείο περιεχόμενο είτε ένα
διασκεδαστικό βιντεοπαιχνίδι ή κάποια χρήσιμη
εφαρμογή, όμως μπορεί να είναι και πρόσκληση
για υποστήριξη ενός αξιόλογου σκοπού – κάτι στο
οποίο η Droga5 έχει εξειδικευτεί.
«Πρόκειται για δημιουργικότητα που έχει το δικό
της σκοπό», συνεχίζει ο Droga. «Όλοι λένε ότι ζούμε
σε μία πιο αποβλακωμένη κοινωνία. Εγώ θεωρώ
πως η κοινωνία μας σήμερα είναι πιο έξυπνη. Εάν
αυτό που κάνετε δεν αρέσει στο κοινό, ο κόσμος
πολύ πιο γρήγορα θα σας γυρίσει την πλάτη.»
Ο Droga, ο οποίος είναι Αυστραλός, μετακόμι-

Лондон, където само на 29 години е назначен за изпълнителен креативен директор
на Saatchi & Saatchi, а след това се издигна до
поста креативен директор за цял свят на
холдинговата компания Publicis Groupe, която върти 10.6 милиарда долара. Но това не
му бе достатъчно.
„Като получиш висока служба с престижна титла, просторен кабинет с панорамна
гледка и голяма заплата, започваш да се питаш: ‘Това ли е, което искам?’ А аз исках да
поставя на изпитание принципите си.”
Името на новата му компания идва от
навика на майка му от времето, когато тя
праща шестте си деца на училище и надписва дрехите им с думи, указващи поредния
номер на тяхното раждане. „Реших, че след
като съм бил именуван така в продължение
на девет години, името върви и за визитна
картичка”, разказва той.
Droga5 се появи на сцената през 2006 г.,
същата година, в която бе пуснат Twitter, а
Facebook отвори врати и за хора извън студентските среди.
Оттогава Droga5 постигна изключителен успех, създавайки реклами, които въздействат със съдържанието си (The Great
Schlep – реклама от 2008 г., в която Сара
Силвърман агитира за Барак Обама – беше
още един наистина голям хит). Тази пролет
Droga5 стартира проекта De-De – продуктово креативно студио.
De-De – съкращение от Design &
Development – е отделна компания, но над
половината е собственост на Droga5. Съвместната им дейност е признание от страна на агенцията, че пътят и възможностите напред за създаване на хитови реклами
далеч надхвърлят това да се вдигне шум
около даден рекламодател. De-De разработва продукти с поглед към онези, които
могат да бъдат полезни за клиентите на
Droga5, но надеждата є е да привлече и такива, които действат самостоятелно.
„Иска ми се дейността ни да бъде по-малко за еднократна употреба - споделя Дроуга.
- Не се опитвам да скрия факта, че това е
реклама. Просто се опитвам да я направя
открита, която си струва да видите.”

Droga5 се появи на сцената през
2006 г., когато бе пуснат Twitter
Η Droga5
πρωτοεμφανίστηκε το 2006,
την ίδια χρονιά
που ξεκίνησε
το Twitter

ИзТОчНИК:PWC; IAB BulGArIA
Πηγη: PWC; IAB BulgArIA
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ДИгИТалНа Реклама
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БъЛгАРИя е умеРеН
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σε στη Νέα Υόρκη, αλλά πριν από αυτό ζούσε στο
Λονδίνο όπου σε ηλικία μόλις 29 ετών πήρε πρώτα
τη θέση του δημιουργικού διευθυντή στην Saatchi
& Saatchi και ύστερα τη θέση του δημιουργικού
διευθυντή για όλο τον κόσμο στον όμιλο Publicis
Groupe, ο οποίος έχει τζίρο ύψους 10,6 δισ. δολαρίων. Και όμως δεν αρκέστηκε μόνο σ’αυτά.
«Όταν αποκτήσεις τέτοια υψηλή θέση, ευρύχωρο γραφείο με πανοραμική θέα και παχυλό μισθό
αναρωτιέσαι: «Αυτό είναι που θέλω; Κι εγώ ήθελα
να υποβάλω τις αρχές μου σε δοκιμασία.»
Η επωνυμία της καινούργιας εταιρείας του προέρχεται από παλιά συνήθεια της μητέρας του η
οποία όταν έστελνε τα έξι παιδιά της στο σχολείο
έγραφε με λέξεις στα ρούχα του καθένα τον αύξοντα αριθμό γέννησής του. «Αποφάσισα πως αφού
έτσι με ονόμαζαν επί εννέα χρόνια, αυτό πάει και
για την επαγγελματική μου κάρτα», λέει ο Droga.
Η Droga5 πρωτοεμφανίστηκε το 2006, την ίδια
χρονιά που ξεκίνησε το Twitter, ενώ το Facebook
άνοιξε τις πόρτες του για ανθρώπους εκτός της φοιτητικής κοινότητας.
Από τότε η Droga5 σημείωσε τεράστιες επιτυχίες, δημιουργώντας διαφημίσεις οι οποίες μας
επηρεάζουν με το περιεχόμενό τους (The Great
Schlep – μία διαφήμιση του 2008, στην οποία η
Sarah Silverman ενθαρρύνει τους ψηφοφόρους να
ψηφίσουν τον Ομπάμα και πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία). Φέτος την άνοιξη η Droga5 ξεκίνησε
το project De-De – ένα στούντιο ανάπτυξης προϊόντων.
Η De-De ( συντομογραφία του Design &
Development ) είναι μία ξεχωριστή εταιρεία, της
οποίας όμως πάνω από το πενήντα τοις εκατό των
συμμετοχών ανήκουν στην Droga5. Η κοινή τους
δραστηριότητα αποτελεί αναγνώριση από την
πλευρά του πρακτορείου ότι ο δρόμος και οι δυνατότητες για δημιουργία επιτυχημένων διαφημίσεων
στο μέλλον είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να
δημιουργηθεί θόρυβος γύρω από ένα διαφημιστή.
Η De-De σχεδιάζει προϊόντα τα οποία μπορούν να
είναι χρήσιμα στους πελάτες της Droga5, αλλά οι
προσδοκίες της είναι να προσελκύσει και δικούς
της πελάτες.
«Θέλω απλά η δική μας δραστηριότητα να μην
είναι μιας χρήσης» μας εξηγεί ο Droga. «Δεν προσπαθώ να κρύψω το γεγονός πως πρόκειται για διαφήμιση. Απλά προσπαθώ να κάνω κάτι ανοιχτό και
που θα άξιζε να το δείτε.»
ОБОРОТ В БъЛгАРИя
(мЛН. ЛВ.)
τζιρόσ στη Βόυλγαρια
(σε εκατ. λεΒα)
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„Ще играем все
по-важна роля в
България”
Uni Systems Bulgaria е основана през 2008 г. като филиал
на Uni Systems. Фирмата-майка е пионер в технологичния
сектор в Югоизточна Европа, като оперира от 1964 г.
с централа в Атина. „Балкански хоризонти“ разговаря с
директорa на фирмата за България Янис Ксирухакис.

«Θα παίζουμε όλο
και πιο σημαντικό
ρόλο στη Βουλγαρία»
Η Uni Systems Bulgaria ιδρύθηκε το 2008 ως θυγατρική της Uni
Systems. Η μητρική εταιρεία είναι πρωτοπόρος στον τομέα της
Πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και λειτουργεί από το
1964 με έδρα την Αθήνα. Οι «Βαλκανικοί ορίζοντες» συνάντησαν
τον Διευθυντή της εταιρείας στη Βουλγαρία, κ. Γιάννη Ξηρουχάκη.
Янис КсирухаКис Γιάννη Ξηρουχάκη,
COUNTRY MANAGER, UNi SYSTEMS BUlGARiA

Фирмата е на българския пазар от 2008 г. Как се разви
тя оттогава?
Uni Systems е част от Quest Group, една от най-големите технологични групи в Югоизточна Европа с оборот
от над 300 млн. евро. Фирмата оперира в няколко страни в региона, както и в Белгия, в центъра на ЕС, където осъществява проекти за Европейската комисия. Uni
Systems Bulgaria беше регистрирана в София само месеци
преди началото на кризата и фалита на Lehman Brothers.
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Κύριε Ξηρουχάκη, με τι ασχολείται η Uni Systems;
Η Uni Systems δραστηριοποιείται στον τομέα των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) ως «Ολοκληρωτής Συστημάτων ICT» (ICT systems integrator). Προσφέρουμε ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και όχι απλώς μεμονωμένα προϊόντα
software και hardware. Το μοντέλο μας είναι B2B, πελάτες μας
είναι κυρίως οι τοπικές τράπεζες και τηλεπικοινωνιακοί φορείς,
αλλά τα οφέλη των συστημάτων μας αφορούν όλους. Με τις
λύσεις μας για παράδειγμα, ένας τραπεζικός υπάλληλος μπορεί
να εντοπίσει σύστημα ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανακαλύπτοντας τον αλγόριθμο πίσω από
εκατομμύρια συναλλαγές. Ένας
βιβλιοθηκάριος ή αρχειοφύλακας
μπορεί να κάνει την ετήσια απογραφή εκατομμυρίων εγγράφων μέσα
σε λίγες μέρες. Οι πελάτες μας, και κατά συνέπεια οι πελάτες των
πελατών μας, στη Βουλγαρία έχουν ήδη επωφεληθεί από παρόμοιες λύσεις μας.
Η εταιρεία είναι στη βουλγαρική αγορά από το 2008. Πώς έχει
εξελιχθεί από τότε;
Η Uni Systems είναι μέλος του Quest Group, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με
κύκλο εργασιών άνω των 300 εκατ. ευρώ. Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες της περιοχής μας, όπως και στο
Βέλγιο, στο κέντρο της ΕΕ, όπου υλοποιεί έργα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Uni Systems Bulgaria ιδρύθηκε στη Σόφια μήνες

Снимкa: гбСб

Г-н Ксирухакис, с какво се занимава Uni Systems?
Uni Systems работи в областта на Информационните
и комуникационните технологии (ICT) като „интегратор на ICT системи“. Предлагаме цялостни технологични решения, а не отделни софтуер и хардуер продукти.
Моделът ни е B2B, клиентите ни са основно местните банки и телеком оператори, но ползите от нашите системи са за всички. С нашите продукти например
един банков служител може да разкрие схема за пране на
пари, като открие алгоритъм зад милиони транзакции.
Един библиотекар или архивист може да прави годишна
инвентаризация на милиони
документи за няколко дни.
Клиентите ни, а следователно и техните клиенти, в България вече са се възползвали
от подобни наши решения.

Присъствието в България беше стратегическо, затова
нямаше никакво колебание за откриването на местния
офис. Започнахме с филиалите на нашите гръцки клиенти – следващите години обаче доказаха, че е имало и
други причини да сме тук.
Какви например?
Като един от най-големите ICT системни интегратори в региона Uni Systems работи с всички гръцки банки
и други финансови институции, телеком оператори и
големи предприятия. В България бързо разбрахме, че сме
интересни за много по-голяма част от пазара, и разширихме клиентската си база. От 2011 г. година имаме
вече и поръчки от публичния сектор.

μόλις πριν τα πρώτα σημάδια της κρίσης και την κατάρρευση της
Lehman Brothers. Η παρουσία στη Βουλγαρία ήταν στρατηγικής
σημασίας και έτσι δεν υπήρξε κανένας δισταγμός στην ίδρυση
του τοπικού γραφείου. Ξεκινήσαμε με πελάτες τις τοπικές θυγατρικές των πελατών μας στην Ελλάδα, όμως στα αμέσως επόμενα
χρόνια αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι να είμαστε εδώ.
Όπως για παράδειγμα;
Ως ένας από τους μεγαλύτερους ICT systems integrators στην ευρύτερη περιοχή, η Uni Systems συνεργάζεται με όλες τις ελληνικές
τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακούς
φορείς και μεγάλες επιχειρήσεις. Στη Βουλγαρία γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι οι λύσεις μας έχουν ενδιαφέρον για μεγαλύτερο μέρος της αγοράς και επεκτείναμε την πελατειακή μας βάση.
Από το 2011 έχουμε ήδη και παραγγελίες από το δημόσιο τομέα.

С какво сте по-добри от конкурентите си?
На пазара има много компетентни български и международни компании. И все пак считаме, че Uni Systems е
с една стъпка пред традиционните оферти в ICT, тъй
като клиентите ни увеличават ефективността и нама-

Τι σας κάνει καλύτερους από τους ανταγωνιστές σας;
Στην αγορά δραστηριοποιούνται πολλές καλές βουλγαρικές και
διεθνείς εταιρείες. Εν τούτοις, θεωρούμε ότι η Uni Systems είναι
ένα βήμα μπροστά από τις παραδοσιακές ICT λύσεις, καθώς δίνει

Uni SyStemS Има 50 гОдИНИ ОпИТ, 460
ОпИТНИ ИНжеНеРИ И ОбшИРНО
пОРТфОлИО с iCt РешеНИя

Η Uni SyStemS ΕχΕΙ 50 χΡΟΝΙα ΕμπΕΙΡΙαΣ,
460 ΕξΕΙδΙκΕυμΕΝΟυΣ μΗχαΝΙκΟυΣ καΙ
ΕυΡυΤαΤΟ χαΡΤΟφυλακΙΟ iCt λυΣΕωΝ

ляват разходите си. Моментът за бизнес оптимизация
на ефективността чрез технологии не е, „когато нещата се оправят”, а сега!

την ευκαιρία στους πελάτες της να αυξάνουν την αποδοτικότητά
τους, μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά τους κόστη. Η κατάλληλη στιγμή για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας μέσω της
τεχνολογίας δεν είναι «όταν βελτιωθεί το κλίμα» αλλά τώρα!

Кои са предизвикателствата пред бизнеса ви?
Всеки успех и всеки проект в развитието на една голяма компания представляват ново предизвикателство,
като целта е непрекъснато понижаване на разходите и
същевременно поддържане на високото ниво на качеството.
Голямо предизвикателство също е фактът, че въпреки че компаниите в България следят технологиите,
много от фирмите не поемат риска да инвестират в
тях. Затова ние отделяме време да консултираме и
обучаваме клиентите си. За нас е важно да знаят, че инвестициите им ще се възвърнат.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας;
Κάθε επιτυχία και κάθε έργο στην εξέλιξη μια μεγάλης εταιρείας
αποτελεί νέα πρόκληση, με στόχο τη διαρκή μείωση του κόστους
και τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας. Σημαντική
πρόκληση αποτελεί και το γεγονός ότι ενώ οι εταιρείες στη Βουλγαρία παρακολουθούν τις τεχνολογίες, πολλές δεν παίρνουν το
ρίσκο να επενδύσουν σε αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο δρώντας συμβουλευτικά και «εκπαιδεύοντας» τους πελάτες μας. Είναι σημαντικό για μας να είναι πεπεισμένοι ότι οι επενδύσεις τους θα αποδώσουν.

Накъде ще се развива фирмата?
Uni Systems има 50 години опит, 460 опитни инженери
и обширно портфолио с ICT решения. Посоката ни за
развитие е да правим нашия опит и ноу-хау достъпни за
клиентите си, но и да останем конкурентни и в добро
финансово състояние.

Προς ποια κατεύθυνση θα αναπτυχθεί η εταιρεία;
Η Uni Systems έχει 50 χρόνια εμπειρίας, 460 εξειδικευμένους μηχανικούς και ευρύτατο χαρτοφυλάκιο ICT λύσεων. Η κατεύθυνση
της ανάπτυξής μας είναι να κάνουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας διαθέσιμες στους πελάτες μας, παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικοί και διατηρώντας την υγιή οικονομική μας
κατάσταση.

Какво е бъдещето на Uni Systems в България?
България е атрактивно място за бизнес, особено в ICT
сферата. Финансовото състояние е стабилно, бизнес
средата е благотворна, а местните ICT експерти са
от висок калибър. Общата картина е обещаваща, има и
място за развитие, за да бъдат достигнати западноевропейските стандарти. Uni Systems не само присъства в България, но и ще играе все по-важна роля в тази
картина.

Ποιο είναι το μέλλον της Uni Systems στη Βουλγαρία;
Η Βουλγαρία αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τις επιχειρήσεις,
ιδίως στον τομέα της Πληροφορικής. Η οικονομική κατάσταση
είναι σταθερή, το επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό και οι μηχανικοί Πληροφορικής υψηλού επιπέδου. Η συνολική εικόνα είναι
πολλά υποσχόμενη, υπάρχει βεβαίως και χώρος για βελτίωση,
προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Η Uni Systems όχι μόνο είναι στη Βουλγαρία αλλά διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο σε αυτή την εικόνα.
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Orbit

18 години непрекъснато развитие
18 χρόνια συνεχόυσ αναπτυξησ
Преди десет години на една гола поляна близо до Летище София фирма Orbit започва да строи своя логистичен
център. „Тук нямаше нищо, гледаха ни като извънземни“,
спомня си управителят на фирмата Зисис Коциас. Неговият нюх не го лъже: днес логистичният център на Orbit
е на основния път към Терминал 2, а фирмата е една
от водещите български компании в предоставянето
на услуги и иновативни бизнес решения за транспорт,
преместване и логистика. През годините, а и днес Orbit
реципрочно си партнира с голяма част от членовете на
ГБСБ.
Фирмата има и дълга международна традиция, започваща от Атина през 1923 г. „Ние сме малка балканска
група“, казва Коциас, визирайки офисите в четири държави в региона. С основаването си фирмата обслужва
транспорта и преместването на лични вещи
на дипломати, но през 1970-те разширява дейността си и започва да работи и с големите
международни корпорации и да предлага все
по-широк спектър на услуги.
Подобно е и развитието на българския
офис, открит от Зисис Коциас през 1994 г. В
началото за Orbit в България работят само
трима души, докато днес в офисите и складовите бази те са близо 110. „България е едно благоприятно място за бизнес. Всичко тук е ясно. Ние знаем какво
искаме да правим – когато имаш ясна идея какво искаш
да направиш и за кого, нямаш проблем“, казва Зисис Коциас.
Оборотът на Orbit е разпределен между многото услуги, които фирмата предлага: логистика като трета
страна, международен транспорт по суша, вода и въздух, преместване на лични вещи и др.
Целите на г-н Коциас не спират дотук. В началото на
2007 г. той купува нов парцел – край софийското „Околовръстно шосе“. Идеята е на 53 декара там в рамките
на пет години на 30 хил. кв. м да бъде построен новият
терминал и логистичен център на фирмата в България.
„Инвестицията в него е голяма, но въпросът е в крайна
сметка рискът да е оправдан“, казва Коциас.
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Πριν αΠό δέκα χρόνια, σε ένα γυμνό κάμπο κοντά στο αεροδρόμιο της Σόφιας η εταιρεία Orbit ξεκίνησε να οικοδομεί
κέντρο logistics. «Εδώ δεν υπήρχε τίποτα, μας κοιτούσαν σαν
εξωγήινους», θυμάται ο διευθυντής της εταιρείας Ζήσης Κώτσιας.
Η διαίσθησή του δεν τον ξεγελάει: Σήμερα το κέντρο logistics της
Orbit βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στη δεύτερη
έξοδο του αεροδρομίου, και η εταιρεία είναι μία από τις ηγετικές
εταιρείες στη Βουλγαρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και
καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων για τις μεταφορές και τη
διαχείριση και οργάνωση εμπορευμάτων. Κατά τη δραστηριοποίησή της στη Βουλγαρία η Orbit έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα μέλη του HBCB.
Η εταιρεία έχει μια μακροχρόνια διεθνή παράδοση που ξεκίνησε στην Αθήνα το 1923. «Εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα των
Βαλκανίων», σχολιάζει ο κ. Κώτσιας αναφερόμενος στα γραφεία
της εταιρείας σε τέσσερις χώρες στην περιοχή. Όταν
ιδρύθηκε, η εταιρεία εξυπηρετούσε τη μεταφορά και
τη μετακίνηση προσωπικών αντικειμένων των διπλωματών, αλλά στη δεκαετία του 1970 άρχισε να συνεργάζεται και με μεγάλες διεθνείς εταιρείες προσφέροντάς τους ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών.
Παρόμοια είναι και η ανάπτυξη του βουλγαρικού γραφείου που άνοιξε ο κ. Ζήσης Κώτσιας το 1994. Στην
αρχή για την Orbit εργάζονταν τρία άτομα, σήμερα
στα γραφεία και στους χώρους αποθήκευσης οι εργαζόμενοι είναι
γύρω στους 110. «Η Βουλγαρία προσφέρει ευνοϊκό περιβάλλον για
επιχειρηματικότητα. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε - όταν έχεις μια σαφή ιδέα για το τι θέλεις να κάνεις
και για ποιον, δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε ο Ζήσης Κώτσιας.
Ο τζίρος της Orbit προέρχεται από διάφορες υπηρεσίες που
προσφέρει η εταιρεία: οι υπηρεσίες 3rd party logistics, διεθνείς
μεταφορές μέσω γης, νερού και αέρα, μεταφορές προσωπικών
αντικειμένων, κλπ. Οι στόχοι του κ. Κώτσια δεν σταματούν εδώ.
Στις αρχές του 2007, ο τελευταίος αγόρασε ένα νέο οικόπεδο 53
στρεμμάτων - κοντά στο Περιφερειακό δρόμο της Σόφιας. Το σχέδιο είναι μέσα σε πέντε χρόνια σε έκταση 30 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων να κατασκευαστεί ο καινούργιος τερματικός σταθμός
και το κέντρο logistics της εταιρείας στη Βουλγαρία. «Η επένδυση
είναι μεγάλη, αλλά το θέμα είναι ο κίνδυνος να είναι δικαιολογημένος τελικά», σημειώνει ο κ. Κώτσιας.

Членове / μέλη

„Тайната на занаятите“ с ОББ
«Το μυστικό των τεχνών» με τη UBB
Магнетична сниМка
на дърворезба спечели
журито на фотографския конкурс „Тайната на
занаятите”. С „Ръцете на
твореца” Тодор Русинов
заслужи първото място
в надпреварата и 1000
лв. Негови подгласници са
Николай Василев и Стоян
Илиев, които получиха съответно 800 и 500 лв. за
второ и трето място.
Изложбата с най-добрите снимки от „Тайната на
занаятите” – фотоконкурса на Списание 8, ОББ и Булфото, беше разположена
на Моста на влюбените до
НДК тази есен. 58-те кадъра бяха избрани измежду
581 снимки на 218 автори.
За четвърта поредна
година Списание 8, Обединена българска банка
и Булфото организират
фотоконкурси, които се
превръщат в истински

събития и по традиция завършват с впечатляваща
изложба.
„Конкурсите, които
организираме, са изключително полезни за фотографите, които участват,
затова ние ще продължим
със следващата надпревара и догодина“, каза Анка
Костова, директор „PR и
спонсорство” в ОББ.
Изложбата представя
по живописен и колоритен
начин древните български
занаяти, съвременния поглед към тях и изцяло нови
занаяти, които си пробиват път. Фотографиите
са „гарнирани” с увлекателните текстове на етноложката доц. Вихра Баева
от БАН, която на достъпен език привлича вниманието към традиционните
ни занаяти, разказва непознати истории и легенди,
свързани с тях.

Σαγηνευτικη φωτογραφια ξυλογλυπτικής κέρδισε
τα μέλη της επιτροπής στο
φωτογραφικό διαγωνισμό «Το
μυστικό των τεχνών». Με τη
φωτογραφία του «Τα χέρια του
καλλιτέχνη» ο Τόντορ Ρούσινοφ έλαβε την πρώτη θέση στο
διαγωνισμό και το ποσό των
1000 λέβα. Ως αναπληρωματικοί του επιλέχτηκαν ο Νικολάι
Βασίλεφ και ο Στογιάν Ιλίεφ, οι
οποίοι έλαβαν 800 και 500 λέβα
για τη δεύτερη και την τρίτη
θέση αντίστοιχα.
Το φθινόπωρο οι καλύτερες
581 φωτογραφίες 28 καλλιτεχνών από το διαγωνισμό «Το
μυστικό των τεχνών» στόλισαν ως έκθεση τη «Γέφυρα των
ερωτευμένων» δίπλα στο Εθνικό Μέγαρο Πολιτισμού. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το περιοδικό «8», η UBB, και η Bulphoto
διοργανώνουν φωτογραφικούς
διαγωνισμούς που μετατρέπονται σε πραγματικά γεγονότα
και κάθε φορά καταλήγουν με

μια εντυπωσιακή έκθεση. «Οι
διαγωνισμοί που διοργανώνουμε είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για
τους φωτογράφους που συμμετέχουν σ’αυτούς, γι’αυτό και
του χρόνου θα προχωρήσουμε
με τον επόμενο διαγωνισμό»,
δήλωσε η Άνκα Κόστοβα, διευθύντρια του τμήματος «PR και
Χορηγίες» στη UBB.
Η έκθεση παρουσιάζει με γραφικό τρόπο τις παραδοσιακές
βουλγαρικές τέχνες, τον τρόπο
με τον οποίο γίνονται αντιληπτά σήμερα, καθώς επίσης και
κάποιες εντελώς νέες τέχνες
που αρχίζουν και βγαίνουν στο
φως. Οι φωτογραφίες συνοδεύονται από τα ενδιαφέροντα κείμενα της υφηγήτριας
και εθνολόγου στη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών Βίχρα
Μπάεβα, η οποία με απλή
γλώσσα εφιστά την προσοχή
του κοινού στις παραδοσιακές
βουλγαρικές τέχνες απεικονίζοντάς τες με ιστορίες και θρύλους.
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Alpha Bank България в
нова сграда
Σε νέο κτίριο μεταφέρθηκε η
Alpha Bank Βουλγαρίας

O

т 15 октомври 2012 г. Alpha
Bank България премести своето
централно управление в нова
сграда, собственост на банката.
Сградата е една от най-модерните в София,
значителна инвестиция, която затвърждава доверието на Alpha Bank към българската
икономика. Тя се намира в близост до летището, на бул. „Цариградско шосе” 99. Отличното местоположение осигурява лесен достъп както до центъра на града, така и към
близките офис бизнес центрове. Общата разгъната площ на зданието е 17 000 кв.м и
включва: две подземни нива с паркоместа
и инфраструктура за
съвременна банкова
дейност; приземен
етаж, в който се
помещава главният
клон на банката; осем
нива с офис пространства и компютърна зала, оборудвана
по последна дума на
техниката. Сградата
е впечатляваща от
гледна точка на материали и използвани
технологии. Съоръжена е с най-добрите
технически системи на отделните видове
инсталации, компютърна мрежа, централна
отоплителна и охладителна система. Всички
те са съобразени със стандартите за енергийна ефективност и превръщат сградата в
благоприятна за околната среда.
Г-н Вангелис Литрас, управител на Alpha Bank
България, коментира: „Съсредоточаването
на всички наши обслужващи звена и дейности
на един адрес ще ни позволи да предоставяме по-бързи и гъвкави услуги и да повишим
продуктивността на банката.”
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Σ

τις 15 Οκτωβρίου του 2012 η Alpha Bank
Βουλγαρίας μετέφερε την έδρα της σε
ένα νέο κτίριο, ιδιοκτησία της τράπεζας, που είναι από τα πιο σύγχρονα στη
Σόφια. Με αυτή τη σημαντική επένδυση η Alpha
Bank εδραιώνει την εμπιστοσύνη της στη βουλγαρική οικονομία. Το κτίριο βρίσκεται κοντά στο
αεροδρόμιο, στη λεωφόρο “Τσαριγκράντσκο σοσέ»
99. Η εξαιρετική τοποθεσία του προσφέρει εύκολη
πρόσβαση όσο στο κέντρο της πόλης τόσο και στα
κοντινά επιχειρηματικά κέντρα με χώρους γραφείων. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 17.000
τ.μ. και περιλαμβάνει
υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε δύο
επίπεδα και την απαραίτητη για μια σύγχρονης
τράπεζας υποδομή: ισόγειο, το οποίο στεγάζει
το κεντρικό κατάστημα
της τράπεζας, χώροι γραφείων σε οκτώ επίπεδα
και μια αίθουσα υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας.
Το κτίριο είναι εντυπωσιακό και σε σχέση με τα
υλικά και την τεχνολογία
που χρησιμοποιήθηκαν
για την κατασκευή του.
Είναι εξοπλισμένο με τα
καλύτερα τεχνικά συστήματα για τα διαφορετικά είδη εγκαταστάσεων, με
δικτύο υπολογιστών, με κεντρικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Όλα αυτά τηρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης και καθιστούν το
κτίριο φιλικό προς το περιβάλλον.
Ο κ. Ευάγγελος Λύτρας, διευθυντής της Alpha Bank
Βουλγαρίας σχολιάζει: «Η συγκέντρωση όλων των
μονάδων εξυπηρέτησης και δραστηριοτήτων μας
σε μια διεύθυνση μας επιτρέπει να παρέχουμε με
πιο γρήγορη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση και να
αυξήσουμε τη γενική παραγωγικότητα της τράπεζας».

ЕКО България дари
пЕшЕхОдни пътЕКи
ЕКО България дарява на Столична община пет светещи пешеходни пътеки. Първата беше открита в София – на бул. „Васил Левски”, до сградата на Софийски
университет „Св. Климент Охридски”. Иновативният
проект беше представен от финансовия и административен директор на ЕКО България Георги Деянов и
кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Подобни пътеки подобряват видимостта и насърчават
толерантността на пътя. Те са видими в прав участък от разстояние 50 м при дневна светлина и 500 м
нощем.
„Целта на иновативните пътеки е да намалят риска
от инциденти при пресичане на пътното платно”,
каза Георги Деянов, финансов и административен директор на ЕКО България.

Διαβασεισ πεζών
χρηματοΔοτησε η EKO
βουλγαριασ

Икеа За
ОбРаЗОваНИеТО
Η ΙΚΕΑ γΙΑ
ΤΗΝ ΕΚπΑΙδΕυΣΗ
ТрадиционнаТа коледна кампания на ИКЕА
за плюшени играчки цели
да събере средства за качествено образование на
деца от развиващите се
страни по света. До 29
декември 2012 г. за всяка
закупена плюшена играчка
от магазините на компанията Фондацията на
ИКЕА ще дарява 1 евро – за
образователни програми в
световен мащаб, провеждани от УНИЦЕФ (www.
unicef.org) и организацията Save the Children (www.
savethechildren.net).
Тази година кампанията за
плюшени играчки ще се насочи към осигуряването на
достъп до образование на
децата, които живеят в
бедност в развиващите се
страни по света. От началото на кампанията през
2003 г. даренията по нея са
достигнали обща сума от
47.5 милиона евро и са помогнали на 8 милиона деца
в повече от 40 страни.

Η παραδοςίακΗ χρίςτουγεννίατίκΗ εκστρατεία της
IΚΕΑ για βελούδινα παιχνίδια
έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει πόρους για πιο ποιοτική
εκπαίδευση των παιδιών από
τις αναπτυσσόμενες χώρες του
κόσμου. Μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 με κάθε αγορά
βελούδινου παιχνιδιού στα
καταστήματα της εταιρίας, το
ίδρυμα της ΙΚΕΑ θα δωρίζει 1
ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διεξάγονται
από τη UNICEF (www.unicef.
org) και τον οργανισμό Save the
Children (www.savethechildren.
net) παγκοσμίως.
Η φετινή εκστρατεία για βελούδινα παιχνίδια θα επιδιώξει να
εξασφαλίσει πρόσβαση στην
εκπαίδευση για τα παιδιά των
αναπτυσσόμενων χωρών που
ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Από το ξεκίνημά της το 2003 μέχρι σήμερα οι δωρεές που συγκέντρωσε η εκστρατεία έχουν
φτάσει το συνολικό ποσό των
47,5 εκατ. € και έχουν βοηθήσει
πάνω από 8 εκατομμύρια παιδιά
σε περισσότερες από 40 χώρες.

Η EKO Βουλγαρίας έκανε ως δωρεά πέντε φωτιζόμενες διαβάσεις πεζών στο Δήμο της Σόφιας. Η πρώτη διάβαση εγκαινιάστηκε στη Σόφια – στη λεωφόρο «Βασίλ Λέβσκι» - δίπλα στο
κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Σόφιας «Αγ.Κλήμης της
Αχρίδας». Το καινοτόμο έργο παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΚΟ Βουλγαρίας Γκεόργκι Ντεγιάνοφ και τη δήμαρχο της Σόφιας Γιορντάνκα
Φαντάκοβα.Τέτοιου είδους διαβάσεις βελτιώνουν την ορατότητα και ενθαρρύνουν την ανοχή στο δρόμο. Κατά τη διάρκεια
της μέρας είναι ορατές σε ευθεία απόσταση 50 μέτρα και τη
νύχτα – σε 500 μέτρα.
«Ο σκοπός των διαβάσεων αυτών είναι να μειωθεί ο κίνδυνος
των ατυχημάτων κατά τη διέλευση του δρόμου», δήλωσε ο
Γκεόργκι Ντεάνοφ, οικονομικός και διοικητικός διευθυντής της
ΕΚΟ Βουλγαρίας.
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Услугата
iPay на
GLOBUL
H υπηρεσία
iPay της
GLOBUL
GLOBUL iPay е услуга от
ново поколение, която позволява лесно, гъвкаво и сигурно управление на лични
средства в реално време,
без необходимост от банкова сметка.
Услугата е разработена
съвместно от GLOBUL и
Интеркарт Фaйнанс АД. С
нея потребителите имат
възможност да плащат
стоки и услуги в търговски обекти със знака на
MasterCardТМ навсякъде
по света, да пазаруват в
интернет, да теглят пари
в брой на банкомат, да
плащат комунални сметки и да изпращат пари
на друг потребител на
услугата само с въвеждане на мобилния му номер.
Освен това те разполагат с денонощен достъп и
пълен контрол над своите
средства чрез ко-брандираната карта GLOBUL iPay
MasterCardТМ през мобилния си телефон – чрез специалното приложение iPay
Mobile или чрез SMS, както
и онлайн през своята персонална страница в сайта
www.ipay.bg.
За да използват услугата
GLOBUL iPay, потребителите трябва само да посе44 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

тят магазин
на GLOBUL
или Germanos
и да заявят
откриване
на електронно портмоне
с издаване
на ко-брандирана карта GLOBUL iPay
MasterCardТМ.
Активирането на електронното портмоне
GLOBUL iPay е безплатно,
не се заплащат никакви месечни или годишни такси за
администрация и поддръжка. Плащанията за стоки и
услуги в търговски обекти
или онлайн, както и получаването на средства също
са без такси, а таксата за
изпращане на пари до друг
потребител на услугата е
само 20 стотинки.

Η IPay τΗς GLOBUL είναι
υπηρεσία νέας γενιάς, η οποία
επιτρέπει την εύκολη, ευέλικτη και ασφαλή διαχείριση
των προσωπικών πόρων σε
πραγματικό χρόνο, χωρίς την
ανάγκη τραπεζικού λογαριασμού.
Η υπηρεσία αναπτύχθηκε από
την GLOBUL από κοινού με την
Intercard Finance AΕ και επιτρέπει στους χρήστες της να
πληρώνουν εμπορεύματα και
υπηρεσίες σε καταστήματα με
το σήμα της MasterCardTM σε
όλον τον κόσμο, να ψωνίζουν
στο ίντερνετ και να κάνουν
ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ,
να πληρώνουν τους δημόσιους λογαριασμούς τους και να
στέλνουν χρήματα σε άλλους
χρήστες της υπηρεσίας, πληκτρολογώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου
τους. Εκτός αυτού, οι χρήστες
της υπηρεσίας διαθέτουν εικοσιτετράωρη πρόσβαση και
πλήρη έλεγχο των πόρων τους
μέσω της πιστωτικής κάρτας

συνεργασίας (co-branded)
GLOBUL iPay MasterCardTM
από το κινητό τους τηλέφωνο
- με την ειδική εφαρμογή iPay
Mobile ή με SMS, καθώς και
online μe την προσωπική τους
σελίδα στο www.ipay.bg.
Για να χρησιμοποιούν την υπηρεσία GLOBUL iPay, οι χρήστες πρέπει να επισκεφθούν
ένα κατάστημα της Globul ή
Germanos και να δηλώσουν
ότι επιθυμούν να ανοίξουν
«ηλεκτρονικό πορτοφόλι» με
έκδοση κάρτας συνεργασίας
GLOBUL iPay MasterCardTM.
Η ενεργοποίηση του
e-πορτοφoλιού GLOBUL iPay
είναι δωρεάν, δεν πληρώνονται μηνιαία ή ετήσια τέλη για
διαχείριση και συντήρηση. Οι
πληρωμές εμπορευμάτων και
υπηρεσιών σε καταστήματα ή
online, καθώς και η παραλαβή
χρηματικών ποσών επίσης δεν
απαιτούν τέλη, ενώ η αποστολή χρημάτων σε έναν άλλο
χρήστη της υπηρεσίας κοστίζει μόνο 20 λεπτά.

Президентът
Росен Плевнелиев разглежда
портрет на
Сара Бернар на
Жорж-Жул-Виктор Клерен от
1876 г.

Ο Πρόεδρος Ρόσεν Πλεβνέλιεφ
επεξεργάζεται
το πορτρέτο της
Sarah Bernhardt
από τον GeorgesJules-Victor Clare
του 1876.

КРедИ АгРИКОл пРедсТАвя „пАРИж 1900”
Η Credit AgriCole παΡΟυΣΙαΖΕΙ ΤΗΝ ΕκθΕΣΗ PAris 1900
Президентът Росен Плевнелиев, министърът на
културата Вежди Рашидов
и министърът по европейските въпроси на Франция
Бернар Казньов официално откриха изложбата
„Париж 1900”. Огранизирана с партньорството на
Креди Агрикол България,
тя е сред най-значимите
изложби на чуждестранно
изкуство, организирани
в България. „Париж 1900”
представя 141 произведе-

Пощенска
банка с
HR награда
Η Postbank
με βραβείο HR

ния от колекциите на парижкия музей „Пти Пале”,
произведения от френските колекции на Националната галерия за чуждестранно изкуство, както и
картините на майсторите на българската живопис, украсявали българския
павилион на Световното
изложение в Париж през
1900 г. Изложбата в Националната галерия за чуждестранно изкуство ще продължи до 13 януари 2013 г.

Ο ΠρΟεδρΟς της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ, ο υπουργός
Πολιτισμού Βεζντί Ρασίντοφ
και ο Υπουργός των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας
Μπερνάρ Καζνιόφ εγκαινίασαν επίσημα την έκθεση Paris
1900. Η έκθεση οργανώθηκε
σε συνεργασία με την Crédit
Agricole Βουλγαρίας και είναι
μια από τις σημαντικότερες
εκθέσεις ξένης τέχνης που
διοργανώνονται στη Βουλγαρία. Το Paris 1900 παρουσιά-

Пощенска банка получи награда за
иновативно управление на човешките
ресурси и усъвършенстване на софтуерната програма за управление на кадрите
HeRMeS. В продължение на 10 години финансовата институция подобрява приложимостта на HeRMeS и я адаптира към
специфичния си модел на управление. С
помощта на програмата, управление „Човешки ресурси“ успява да автоматизира
процесите и да ги адаптира към специфичните нужди на организацията.

ζει 141 έργα από τις συλλογές
του Μουσείου Petit Palais στο
Παρίσι, έργα από τις γαλλικές
συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης για Ξένες Τέχνες καθώς
και τους πίνακες των αριστοτεχνών της βουλγαρικής
ζωγραφικής που στόλιζαν το
βουλγαρικό περίπτερο στην
Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1900.
Η έκθεση θα παραμείνει στην
Εθνική Πινακοθήκη Ξένης Τέχνης μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου του 2013.

η Postbank επιβραβεύτηκε για την καινοτόμο διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και
για την βελτίωση του λογισμικού διαχείρισης
στελεχών HeRMeS. Επί 10 χρόνια η τράπεζα
βελτιώνει την ποιότητα εφαρμογής του HeRMeS
και προσαρμόζει το πρόγραμμα στο μοντέλο
διοίκησής της. Χάρη στο πρόγραμμα η ομάδα
διαχείρισης του τμήματος «Ανθρώπινου δυναμικού» αυτοματοποιεί τις διαδικασίες ανάλυσης
και κατάρτισης προϋπολογισμού έτσι ώστε να
προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες
της τράπεζας.
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KулТуРНОТО
лИце На
ПлОвдИв

ΤΟ πΟλΙΤΙΣΤΙκΟ
πΡΟΣωπΟ ΤΟυ
πλΟβΝΤΙφ
Του Βεσελίν ΜίΤκοφ
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Снимки: АнтиомоС ГеорГиАдиС; Пр

От Веселин миткОВ

Култура / πολιτισμός

А

ко пуснем някой непредубеден
космополит в южния край на улица „Отец Паисий” в Пловдив, той
спокойно може да предположи, че
се намира в някой от алтернативните квартали на Берлин. Тук, в центъра на Пловдив,
е хабитатът на Веселина Сариева – едно до
друго са арт галерията є „Сариев”, нейното
artnewscafe (и в двете съдружник е и майка
є Катрин) и кокетният офис на фондация
„Отворени изкуства”. До едно местата изглеждат непринудено градски и модерни и
човек може лесно да забрави, че буквално зад
ъгъла ще види хотела-мастодонт и една от
гордостите на соцархитектурата „Тримонциум”.
Сариева (32) е една от тези амбицирани и донякъде идеалистични хора, които
опитват да променят културния живот на
България. Или по-скоро да създадат културен живот, успореден на мейнстрийма. Тя
се самоопределя като „културен активист”.
И казва: „Аз искам да създам контекст, за да
направя някой ден текст”.
Създаването на контекст започва през
2004 г. със създаването на „Сариев” – галерията за съвременно изкуство, продължава
с орrанизирането на „Нощта на музеите и
галериите“ в Пловдив от 2006 г. насам и основаването на artnewscafe – „малко градско
място с напитки, арт информация и живи
случки”, както пише на сайта на кафето. Заедно с тези активности Сариева прави още
куп неща – уикенд фестивал с различни минисъбития на улица „Отец Паисий”; образователни курсове за модерно изкуство. Всичко това не остава незабелязано: в края на
2011 г. тя получи приза „Жена на годината“
от списание Grazia.
Сариева е издънка на знатен пловдивски
род. Изкуството е страст на предците є и
по двете семейни линии и тя наследява от
тях огромни арт колекции - картини, скулптури, антики и много други художествени
обекти.
През 2003 г. Сариева и майка є инвестират в малко пространство в реституираната стара къща на семейството. Там се
ражда Галерия „Сариев”. До днес в нея са направени близо 80 изложби – основно на млади
български модерни артисти. Те са представяли фотографии, инсталации, скулптури и
рисунки, образци на съвременното изкуство.
Но галерията и концепцията за съвременен арт се възприема трудно. Затова младата галеристка поема обиколен път, за да
наложи съвременното изкуство. „Създадох
свой инструмент – „Нощта на галериите

Ε
„Нощта на
галериите
и музеите”
е една от
инциативите, които
промениха
културното лице на
Пловдив
Η «Νύχτα
Μουσείων και
Πινακοθηκών» είναι μια
από τις πρωτοβουλίες που
άλλαξαν το
πολιτιστικό
πρόσωπο του
Πλόβντιφ

άν αφήναμε έναν αμερόληπτο κοσμοπολίτη στη μία άκρη της οδού «Οτέτς Παΐσι»
στο Πλόβντιφ, ο ίδιος άνετα θα μπορούσε να υποθέσει πως βρίσκεται σε κάποια
από τις εναλλακτικές γειτονιές του Βερολίνου. Εδώ,
στο κέντρο του Πλόβντιφ, είναι ο «βιότοπος» της
Βεσελίνα Σαρίεβα – το ένα δίπλα στο άλλο βρίσκονται η δική της γκαλερί «Σαρίεφ», η καφετέριά της
«artnewscafe» και το περιποιημένο γραφείο του
ιδρύματος «Ανοιχτές τέχνες». Ο κάθε ένας από τους
χώρους αυτούς έχει αστική και μοντέρνα εμφάνιση
και εύκολα θα μπορούσε να λησμονήσει κανείς πως
κυριολεκτικά πίσω από τη γωνία πρόκειται να αντικρίσει την υπερηφάνεια της σοσιαλιστικής αρχιτεκτονικής – το ξενοδοχείο «Τριμόντσιουμ».
Η κα Σαρίεβα (32) ανήκει στους φιλόδοξους
και, ως ένα βαθμό, ιδεολόγους ανθρώπους που
προσπαθούν να αλλάξουν την πολιτιστική ζωή στη
Βουλγαρία. Ή μάλλον, να δημιουργήσουν πολιτιστική ζωή παράλληλη της επικρατούσας τάσης.
Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως «πολιτισμική
ακτιβίστρια».
Η δημιουργία ξεκινά το 2004 με την ίδρυση της
γκαλερί σύγχρονης τέχνης «Σαρίεφ», συνεχίζει με
τη διοργάνωση της Νύχτας Μουσείων και Πινακοθηκών στο Πλόβντιφ από το 2006 μέχρι σήμερα
και με το άνοιγμα της καφετέριας «artnewscafe»
– «ένας μικρός αστικός τόπος με ροφήματα, πληροφορίες για την τέχνη και ζωντανές εκδηλώσεις»,
όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της καφετέριας.
Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες η κα
Σαρίεβα ασχολείται και με πολλά άλλα – Σαββατοκυριακάτικο φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες μικρές εκδηλώσεις στην οδό «Οτέτς Παΐσι»
ή εκπαιδευτικά προγράμματα σύγχρονης τέχνης.
Όλα αυτά δεν έμειναν απαρατήρητα και στα τέλη
του 2011 το περιοδικό «Grazia» της απονέμει το
βραβείο «Γυναίκα της χρονιάς».
Η κα Σαρίεβα κατάγεται από μια ευγενή οικογένεια του Πλόβντιφ. Η τέχνη είναι το πάθος των
προγόνων της από τις δύο πλευρές της οικογένειάς
της καθώς κληρονομεί τεράστιες συλλογές τέχνης
με πίνακες, γλυπτά, αντίκες και άλλα καλλιτεχνικά
αντικείμενα.
Το 2003 η κα Σαρίεβα και η μητέρα της επενδύουν σε έναν μικρό χώρο στο κτίριο της οικογένειας
που της επεστράφη από το κράτος. Εκεί φτιάχτηκε
η γκαλερί «Σαρίεφ». Μέχρι σήμερα στην γκαλερί
έχουν στεγαστεί περίπου 80 εκθέσεις κυρίως νέων
σύγχρονων καλλιτεχνών από τη Βουλγαρία. Έχουν
παρουσιαστεί φωτογραφικές συλλογές, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, γλυπτά και ζωγραφιές, δείγματα σύγχρονης τέχνης.
Όμως η γκαλερί και η ιδέα της σύγχρονης τέχνης δύσκολα γίνονται αντιληπτές. Για αυτόν το
λόγο η νέα γκαλερίστα ακολουθεί έναν παρακαμπτήριο δρόμο για την ανάδειξη της σύγχρονης
τέχνης. «Δημιούργησα το δικό μου εργαλείο – τη
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и музеите” - казва тя. - Това е комерсиално
събитие, но така аз прокарвам модерното
изкуство, прокарвам знание.”
Успехът на „Нощта на галериите и музеите” от 2005 г. насам е грандиозен. В последното си издание през тази есен събитието
включваше изложби, концерти, прожекции
обединени в 3 основни програми на 50 различни локации в две вечери. Десетки хиляди
души годишно пътуват до Пловдив, за да посетят събитието.
С успеха идва и признанието. Преди две
години фондация „Америка за България” се
свързва със Сариева и оттогава насам е основният донор на събитието. „Така знам, че
мога да съставя екип, да разпределя бюджета, това е доверие, спокойствие и сигурност”, казва Сариева. Самият бюджет дори
не е огромен - „Америка за България” обявява
на уебстраницата си, че грантът за фондацията на Сариева – „Отворени изкуства”, за
2011 г. е 62 хил. лв. С него се финансират „Нощта на галериите и музеите”, фестивалът на
улица „Отец Паисий” и два други по-малки
проекта.
„Правя всичко това в името на съвременното изкуство”, казва Сариева. Последната
крачка по пътя на „културния активист”
е откриването на artnewscafe. Кафето е
много повече от просто поредното много
западно изглеждащо заведение в България.
От есента на 2008 г. насам там се обменят
идеи, срещат се хората от „успоредната
градска култура” на Пловдив, за която говори Сариева.
„Ние сме идеи, порив, желание и тоталната лудост”, казва тя за мотивацията си
да прави толкова много за алтернативната култура на Пловдив. Но Сариева вярва и
в пловдивския дух: „Тоя парадокс с Античния
театър, Римския стадион, липсата на финансова стабилност на никой, но всички си
пият спокойно кафето, цялото това нещо
– остатъци от социализма, целият този
микс...”.
Но в културния активизъм на Сариева
има и много икономика. На първо място с
Нощта на галериите и музеите тя иска да
покаже, че „Пловдив има икономически потенциал, който да капитализира културата”. Иначе казано, галериите и музеите в
града трябва да започнат поне да опитват
да продават културния продукт. „В това
има бизнес - казва Сариева, - колекционирането може да стане сериозен фактор. Ако
хората в България разберат това, би било
много интересно”.
Може би именно това ще е най-големият
принос от активизма на младата галеристка.
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„Пловдив
има икономически потенциал,
който да капитализира
културата”
«Το Πλόβντιφ
έχει τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες να
κεφαλαιοποιήσει τον πολιτισμό»

Νύχτα Μουσείων και Πινακοθηκών. Αυτή είναι μία
εμπορική εκδήλωση, αλλά εγώ έτσι προωθώ τη
σύγχρονη τέχνη, σπέρνω γνώση».
Η επιτυχία της Νύχτας Μουσείων και Πινακοθηκών από το 2005 και ύστερα είναι καταπληκτική.
Στην τελευταία της έκδοση η εκδήλωση περιλάμβανε εκθέσεις, συναυλίες και ενωμένες σε 3 βασικά
προγράμματα προβολές σε 50 διαφορετικές τοποθεσίες για δυο βραδιές. Δεκάδες χιλιάδες άτομα
επισκέπτονται την εκδήλωση κάθε χρόνο.
Με την επιτυχία ήρθε και η αναγνώριση. Πριν
από δυο χρόνια το ίδρυμα «Αμερική για τη Βουλγαρία» ήρθε σε επαφή με την κα Σαρίεβα και έκτοτε
είναι ο βασικός χορηγός της εκδήλωσης. «Τώρα
έχω την άνεση να συγκεντρώσω μία ομάδα ατόμων, να κατανείμω τον προϋπολογισμό – όλο αυτά
σημαίνουν εμπιστοσύνη, ηρεμία και ασφάλεια»,
μοιράζεται η κα Σαρίεβα. Όχι ότι είναι τεράστιος
ο ίδιος ο προϋπολογισμός – το ίδρυμα «Αμερική
για τη Βουλγαρία» ανακοινώνει στην ιστοσελίδα
του πως η χορηγία του στο ίδρυμα της κα Σαρίεβα
«Ανοιχτές τέχνες» για το 2011 ανέρχεται στα 62 χιλ.
λέβα. Με το ποσό αυτό χρηματοδοτούνται η Νύχτα
Μουσείων και Πινακοθηκών, το φεστιβάλ στην οδό
«Οτέτς Παΐσι» και άλλα δυο πιο μικρά έργα.
«Όλα αυτά τα κάνω για χάρη της σύγχρονης
τέχνης», δηλώνει η κα Σαρίεβα. Το τελευταίο βήμα
στην πορεία της ως πολιτισμικής ακτιβίστριας είναι η δημιουργία της καφετέριας «artnewscafe». Η
καφετέρια είναι κάτι παραπάνω από μαγαζί δυτικού στυλ. Από το φθινόπωρο του 2008 και έπειτα,
στο χώρο γίνεται ανταλλαγή ιδεών, συναντιούνται
άτομα του «παράλληλου αστικού πολιτισμού» του
Πλόβντιφ, για τον οποίο μιλά η κα Σαρίεβα.
«Εμείς έχουμε ιδέες, ώθηση, θέληση και απόλυτη παραφροσύνη», λέει η ίδια για το κίνητρό της
να κάνει τόσο πολύ για τον εναλλακτικό πολιτισμό
του Πλόβντιφ. Ωστόσο, η κα Σαρίεβα πιστεύει και
στο πνεύμα του Πλόβντιφ: «Αυτή η παραδοξότητα
του Αρχαίου θεάτρου, του Ρωμαϊκού σταδίου, της
έλλειψης οικονομικής σταθερότητας για τον καθένα, όπου όλοι όμως πίνουν τον καφέ τους ήρεμα,
τα απομεινάρια του σοσιαλισμού – όλο αυτό το
αμάλγαμα...».
Στον πολιτισμικό ακτιβισμό της κα Σαρίεβα
όμως υπάρχουν και πολλά οικονομικά στοιχεία.
Πρώτα από όλα με τη Νύχτα Μουσείων και Πινακοθηκών θέλει να δείξει πως «Το Πλόβντιφ έχει τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες να κεφαλαιοποιήσει τον πολιτισμό». Με άλλα λόγια, οι πινακοθήκες
και τα μουσεία στην πόλη πρέπει να ξεκινήσουν να
προσπαθούν τουλάχιστον να πωλούν το πολιτισμικό προϊόν. «Εδώ υπάρχει δυνατότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα» λέει η κα Σαρίεβα. «Η
συλλογή έργων τέχνης μπορεί να γίνει σοβαρός παράγοντας. Εάν οι άνθρωποι στη Βουλγαρία συνειδητοποιήσουν αυτό το γεγονός, αυτή η πτυχή του
πολιτισμού σίγουρα θα εφιστούσε την προσοχή».
Ίσως αυτή θα είναι η μέγιστη συνεισφορά του
ακτιβισμού της νέας γκαλερίστας.

Календар / Εκδηλώσεις
Място: Солун
FurnidecB usiness
Изложение за обзавеждане
Организатор: Helexpo
http://www.helexpo.gr

Място: Солун
ZOOTECHNIA
Изложение за животновъдство
Организатор: Helexpo
http://www.helexpo.gr

Място: Атина
HO.RE.CA
Изложение за хотелиерство и
ресторантьорство
Организатор: FORUM SA
http://www.horecaexpo.gr

ЯНУАРИ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

25-28
ФЕВРУАРИ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

8-10
ФЕВРУАРИ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

8-11

Място: Нови Сад
Guidelines
Световно образователно изложение
Организатор: Novi sad fair
http://www.novisadexpo.com

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

Място: Арад, Румъния
Enreg Energia Regenerabila
Изложение за възобновяема енергия
Организатор: ReecoG mbH
http://www.enreg-expo.com

МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

Място: София
PLAST
Изложение за пластмасовата и каучукова
промишленост
Организатор: Агенция Булреклама
http://www.plast.bg

Място: София
Българска строителна седмица
Организатор: Агенция Булреклама
http://www.expo-bbw.com

1-3

6-8
МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

6-8
МАРТ
ΜΑΡΤΙΟΥ

22-23

Πού: Θεσσαλονίκη
Furnidec Business
Έκθεση Επίπλου
Διοργανωτής:Helexpo
http://www.helexpo.gr

Πού: Θεσσαλονίκη
ZOOTECHNIA
Έκθεση για την Κτηνοτροφία
Διοργανωτής: Helexpo
http://www.helexpo.gr

Πού: Αθήνα
HO.RE.CA
Έκθεση τροφοδοσίας και εξοπλισμού ξενοδοχείων και εστιατορίων
Διοργανωτής: FORUM SA
http://www.horecaexpo.gr

Πού: Νόβι Σαντ
Guidelines
Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση
Διοργανωτής: Novi sad fair
http://www.novisadexpo.com

Πού: Αράντ, Ρουμανία
Enreg Energia Regenerabila
Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Διοργανωτής: Reeco GmbH
http://www.enreg-expo.com

Πού: Σόφια
PLAST
Έκθεση για την βιομηχανια καουτσούκ και
πλαστικές ύλες
Διοργανωτής: Πρακτορείο Μπουλρεκλάμα
http://www.plast.bg

Πού: Σόφια
Εκθεσιακή Εβδομάδα Κατασκευών
στη Βουλγαρία
Διοργανωτής: Πρακτορείο Μπουλρεκλάμα
http://www.expo-bbw.com
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Нови членове / Νέα μέλη

Нови членове на ГБСБ
Νέα μέλη του ΕΕΣΒ

Бедор еКСеМ еоод
e френска компания с
офиси в шест държави
по света. Тя е създадена през 1987 г. и е
разработила над 800
успешни проекта в цял
свят в компании с различен профил. Бедор
Ексем е специализирана в отпимизиране на
процесите в дадена
организация. Целта е
клиентите на компанията да намалят разходите си с минимум
15%, което се постига
чрез разработване и
прилагане на индивидуални системи и
техники за управление.
Резултатите обикновено гарантират около
300% възвръщаемост
на инвестицията.

еврофаСилити МениджМънт е специализирана в цялостните
решения по поддръжка и управление на административни, офис
и търговски сгради,
магазини и производствени предприятия.
С помощта на ефективен фасилити мениджмънт компанията
обединява дейности,
които са от значение
за успеха, безопасността и изграждането
на доверие с клиенти.
Екипът съчетава усилията на доказани професионалисти в сферата и прилагането
на европейски практики при поддръжката
на бизнес инфраструктура.

датиКуМ ад е основана през 2008 г. като
част от Сирма Груп
Холдинг АД. Дейта
центърът на фирмата
отговаря на международните стандарти
от най-висок клас. Датикум предоставя бизнес решения, осигуряващи високонадежден
и непрекъснат достъп
до обработваните и
съхранявани в дейта
центъра данни. Облачната инфраструктура
на Датикум намалява
разходите на клиентите си за изграждане и
поддържане на собствена ИТ инфраструктура и минимизира риска от претърпяване
на евентуални загуби
за бизнеса.

еКоПаК България е
най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от
опаковки. Създадена
е през 2004 г. от 18
водещи български и
мултинационални компании като акционерно дружество, което
не разпределя печалба.
Организацията управлява отпадъците от
опаковки и обслужва
площадки на своите
клиенти по отношение на отпадъци от
опаковки. ЕКОПАК България извършва и консултативна дейност
на тема опаковки, одитира изрядността им
и организира програми
за корпоративна социална отговорност.

КонКорд интернешънъл оод е създадена
през 1997 г. и представлява чуждестранни авиопревозвачи в
България и извръшва
за и от тяхно име
различни търговски и
обслужващи дейности.
В момента Конкорд
Интернешънъл ООД
е генерален aгент за
продажбите на авиокомпаниите Emirates
(Обединени арабски
емирства), Air Malta
(Малта), TAROM (Румъния) и Brussels Airlines
(Белгия). Фирмата
извършва за своите
клиенти и дейности в
областта на маркетинга, връзките с обществеността и ключовите целеви групи.

Η BEdor EkSEM ltd
είναι γαλλική εταιρεία
με γραφεία σε έξι χώρες.
Ιδρύθηκε το 1987 και έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς
περισσότερα από 800
έργα σε όλο τον κόσμο σε
εταιρείες με διαφορετικές
δραστηριότητες. Η Bedor
Eksem ειδικεύεται στην
βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε μια οργάνωση.
Ο στόχος είναι οι πελάτες
της εταιρείας να μειώσουν
το έξοδά τους το λίγοτερο
κατά 15%, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή
ξεχωριστών συστημάτων
και τεχνικών διαχείρισης.
Τα αποτελέσματα γενικά
εξασφαλίζουν γυρω στο
300% από την ανταπόδοση των επενδύσεων.

Η εταιρεία Eurofacility ManagEMEnt ειδικεύεται στο να προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις συντήρησης και διαχείρισης
για εμπορικά κτίρια και
κτίρια γραφείων, για καταστήματα και εργοστάσια.
Χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων η εταιρεία ενώνει
τις δραστηριότητες που
είναι σημαντικές για την
επιτυχία, την ασφάλεια και
την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πελατών.
Η ομάδα του Eurofacility
Management αποτελείται
από δυναμικούς επαγγελματίες που κατέχουν την
απαραίτητη πείρα στην
εφαρμογή ευρωπαϊκών
πρακτικών και στη διαχείριση επιχειρηματικών
υποδομών.

Η εταιρεία daticuM
ιδρύθηκε το 2008 ως
μέρος του Sirma Group
Holding. Το κέντρο δεδομένων της εταιρείας
πληροί διεθνή πρότυπα
υψηλότερης κατηγορίας.
Η Daticum παρέχει επιχειρηματικές λύσεις που
προσφέρουν αδιάκοπη
και εξαιρετικά αξιόπιστη
πρόσβαση στα δεδομένα
που υφίστανται επεξεργασία και αποθηκεύονται
στο κέντρο δεδομένων. Η
υποδομή νέφους (cloud)
της Daticum μειώνει το
κόστος της οικοδόμησης
και της συντήρησης προσωπικής IT υποδομής και
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
από απώλειες των επιχειρήσεων.

Η Ecopack
Βουλγαρίας είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός
αξιοποίησης απορριμμάτων και συσκευασιών.
Ιδρύθηκε το 2004 από 18
ηγετικές βουλγαρικές και
πολυεθνικές εταιρείες ως
μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Διαχειρίζεται τα
απορρίμματα συσκευασιών και εξυπηρετεί τις
πλατφόρμες των πελατών
της όσον αφορά τα απορρίμματα συσκευασιών. Η
Ecopack Βουλγαρία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις συσκευασίες,
ελέγχει τη ορθότητα των
σχετικών διαδικασιών και
οργανώνει προγράμματα για εταιρική κοινωνική
ευθύνη.

Η concordE
intErnational ltd
δημιουργήθηκε το 1997
και εκπροσωπεί ξένες
αεροπορικές εταιρείες
στη Βουλγαρία και πραγματοποιεί εκ μέρος τους
και προς όφελός τους
διαφορετικές εμπορικές
δραστηριότητες και υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή η
"Concorde International"
είναι ο γενικός αντιπρόσωπος πωλήσεων των
αεροπορικών εταιρειών
Emirates (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), Air Malta
(Μάλτα), TAROM (Ρουμανία), Brussels Airlines
(Βέλγιο). Η εταιρία παρέχει
στους πελάτες της και
υπηρεσίες στον τομέα του
μάρκετινγκ, των δημοσίων
σχέσεων και των στρατηγικών ομάδων-στόχων.
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