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Уважаеми читатели,

Αγαπητοί αναγνώστες,

С

амо в рамките на няколко дни спокойната икономическа и политическа
обстановка в България бе разтресена
и обърната с краката нагоре. Бурните
протести на населението провокираха правителството към оставка (първа от 1997 г. насам) и
форсираха предсрочни парламентарни избори
през май.
В тази ситуация е позитивно, че отношенията между България и Гърция остават
отлични. В края на 2012 г. в Атина вече бившият премиер на България Бойко Борисов бе
посрещнат от своя колега Андонис Самарас
– резюме на решенията от срещата четете
на стр. 18. „Българо-гръцките отношения са
били винаги за пример, дори когато сме били
в два отделни блока“, каза Борисов тогава и
очерта характера на дългогодишното партньорство между двете страни.
В броя, който държите в ръцете си, поставяме фокус върху енергийната система –
именно социалните протести срещу цената
на тока в България доведоха до политическите развития в последните месеци. Цената
бе намалена (виж текста на стр. 20), но енергийната система в страната все още остава нестабилна (стр. 28). На стр. 32 ви предлагаме текст за едно иновативно решение
от САЩ, което може да революционализира
индустрията.
Мащабът на предизвикателствата пред
бъдещото правителство на България е голям. Подобно на Гърция страната ще търси
нова политическа и икономическа стабилност. Двете съседни държави тепърва ще
трябва да ускорят бизнес средата и да намерят правилния баланс между икономии и
инвестиции и да гарантират икономически
растеж.
Това няма да е лесно и следващите години
може би ще са изпълнени с много социална несигурност – от двете страни на границата.
Да правиш бизнес в такова време е трудно и
вълнуващо.

Приятно четене!
„Балкански хоризонти”
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Μ
Подобно на
Гърция България ще
търси нова
политическа
и икономическа стабилност
Όπως η Ελλάδα, έτσι και η
Βουλγαρία θα
επιδιώξει µια
καινούργια πολιτική και οικονοµική σταθερότητα

έσα σε λίγες μόνο μέρες η ήπια οικονομική και πολιτική κατάσταση στη
Βουλγαρία κλονίστηκε σημαντικά. Οι
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας του πληθυσμού κατά του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας
οδήγησαν την κυβέρνηση σε παραίτηση (η πρώτη
από το 1997) καθώς και στην προκήρυξη πρόωρων
βουλευτικών εκλογών για τον ερχόμενο Μάιο.
Σε αυτή την συγκυρία, ωστόσο, κρίνεται θετικό
το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και
Ελλάδας παραμένουν άριστες. Στα τέλη του 2012
τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπορίσοφ υποδέχτηκε ο Ελληνας ομόλογός του Αντώνης
Σαμαράς (την περίληψη των αποφάσεων της συνάντησης θα διαβάσετε στη σελίδα 18). «Οι βουλγαρο-ελληνικές σχέσεις ήταν πάντα υποδειγματικές,
ακόμη και όταν ήμασταν σε αντίθετα γεωστρατηγικά
μπλόκ», δήλωσε ο Μπορίσοφ, παρουσιάζοντας την
εξέλιξη της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών.
Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας εστιάζει
στο ενεργειακό σύστημα – οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες αφορούσαν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία, οδήγησαν στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών. Η τιμή μειώθηκε
(βλ. σελ. 20), αλλά το ενεργειακό σύστημα της χώρας
εξακολουθεί να είναι ασταθές (βλ. σελ. 28). Το κείμενο στη σελίδα 32 σας προσφέρει μια καινοτόμο λύση
από τις ΗΠΑ, η οποία μπορεί να αναδειχτεί επαναστατική για τη βιομηχανία.
Η κλίμακα των προκλήσεων για την επόμενη
κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα είναι μεγάλη. Όπως
η Ελλάδα, έτσι και η Βουλγαρία θα επιδιώξει μια καινούργια πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Οι
δύο γειτονικές χώρες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν
το επιχειρηματικό περιβάλλον κα να βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των επενδύσεων για να εξασφαλίσουν την
οικονομική ανάπτυξη.
Αυτό δεν είναι εύκολο και το τρέχον έτος πιθανόν
θα είναι μια περίοδος κοινωνικής αβεβαιότητας – και
για τις δύο πλευρές των συνόρων. Το να αναπτύσσει
κανείς επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια τέτοια
στιγμή είναι δύσκολο, αλλά και συναρπαστικό.
Καλή ανάγνωση!
«Βαλκανικοί ορίζοντες»

Новини / Ειδήσεις
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Н

ад 500 членове и приятели на
Гръцкия бизнес съвет в България
(ГБСБ) се събраха на традиционното новогодишно тържество в хотел „Шератон” и вдигнаха тост за успешна
Нова 2013 г. Програмата включваше гръцки
песни и танци и разчупване на василопита, в
която се криеха много късмети. Новогодишното парти на ГБСБ даде възможност за среща между партньори и приятели, а и зареди
гостите с позитивна енергия.
Събитието беше открито от г-н Стаматис Теодоропулос, председател на борда на
директорите на сдружението, който приветства гостите. „Въпреки кризата и трудния период за Европа и гръцката икономика
кръгът на членовете на ГБСБ се увеличава.
Това значи, че организацията ще продължи да
играе дори още по-важна роля за бъдещото
икономическо състояние в България”, каза г-н
Теодоропулос.
Посланикът на Република Гърция в България, Н.Пр. г-н Трасивулос Стаматопулос също
поздрави гостите от сцената, отново подчерта важността на ГБСБ и изказа своята
подкрепа за мисията и дейностите на съюза.
Посланикът на Кипър Н.Пр. г-н Ставрос Амвросиу също уважи събитието.
Празничната програма започна в непринудена атмосфера под съпровода на инструменталната група Интро. За отличното
настроение на госите по-късно се погрижиха
танцорите от Памбос Денсинг Център и жив
оркестър с певеца Андреас Ефтимиу. Традиционните песни и танци превърнаха вечерта
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Π
Новогодишното парти
на ГБСБ даде
възможност
за среща
между партньори и приятели
To Πρωτοχρονιάτικο πάρτι
του HBCB ήταν
ευκαιρία για
συναντήσεις
μεταξύ φίλων
και συνεργατών

άνω από 500 μέλη και φίλοι του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία (HBCB) συγκεντρώθηκαν στον παραδοσιακό εορτασμό του
νέου έτους στο ξενοδοχείο Sheraton και έκαναν
πρόποση για ένα επιτυχημένο 2013. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ελληνικά τραγούδια και χορούς,
καθώς επίσης την κοπή της βασιλόπιτας, η οποία
έκρυβε πολλά δώρα. Έτσι, στις αρχές του 2013, το
προωτοχρονιάτικο πάρτι του HBCB επέτρεψε μια
συνάντηση μεταξύ συνεργατών και φίλων και γέμισε με θετική ενέργεια τους επισκέπτες.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του HBCB κ.
Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος υποδέχτηκε τους επισκέπτες και τους ευχήθηκε επιτυχία και
υγεία για τον καινούργιο χρόνο. «Παρά την κρίση
και την δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη και την
ελληνική οικονομία, ο αριθμός των μελών του
HBCB αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο Οργανισμός
θα συνεχίσει να διαδραματίζει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στη μελλοντική οικονομική κατάσταση στη Βουλγαρία», είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος.
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Βουλγαρία, η Α.Ε.
κ. Θρασύβουλος Σταματόπουλος, επίσης απηύθυνε
χαιρετισμό στους επισκέπτες καθώς υπογράμμισε
τη σημασία του HBCB και δήλωσε την υποστήριξή του για την αποστολή και τις δραστηριότητες
του Συμβουλίου. Η Α.Ε. ο Πρέσβης της Κύπρου στη
Βουλγαρία κ. Σταύρος Αμβροσίου επίσης τίμησε
την γιορτή με την παρουσία του.
Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκίνησε σε ανάλαφρη ατμόσφαιρα με τη συνοδεία του ορχηστρικού
συγκροτήματος Intro. Για την εξαιρετική διάθεση
αργότερα, τα ηνία πήραν η χορευτική ομάδα Pambos Dancing Center και η ζωντανή ορχήστρα με

в едно истинско гръцко парти.
Важна роля за приятната вечер изиграха
посрещането с приятен коктейл и, по добра
традиция на ГБСБ, разчупването на василопита за здраве и просперитет. Предоставена от Алма Либре, тя предизвика голямо вълнение сред гостите на ГБСБ. В нея се
криеха много награди: ваучер за две нощувки
за двама, включително закуска и ползване
на Кемпински СПА, предоставен любезно от
Кемпински Хотел Гранд Арена Банско; две нощувки в семейна стая за двама възрастни и
две деца, включително закуска, късен чек-аут,
безплатни паркинг, Wi-Fi и достъп до СПА-зоната, предоставени от Еуфория клуб хотел и
СПА в Боровец; две нощувки за двама души в
двойна стая, включително закуска, безплатни паркинг, Wi-Fi и уелнес, любезно предоставени от Премиер лъкшъри маунтин ризорт
в Банско; два билета София – Атина – София,
любезно предоставени от Olympic Air; два
билета София – Атина – София, любезно предоставени от Air Malta; два ваучера за тридневен тест-драйв на Suzuki Grand Vitara 4 D,
любезно предоставени от Миркат, National/
Alamo Car Rental; два обяда или вечери за двама, предоставени любезно от „Шератон София Хотел Балкан”.

τον τραγουδιστή Ανδρέα Ευθυμίου. Τα παραδοσιακά τραγούδια και χοροί μετέτρεψαν τη βραδιά σε
ένα πραγματικό ελληνικό γλέντι.
Εκτός από το ευχάριστο κοκτέιλ που συνόδευε
τη βραδιά, στην καλή διάθεση των επισκεπτών
συνέβαλε επίσης και η παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας για υγεία και ευημερία. H πίτα, που κάθε
χρόνο παρέχεται από την Alma Libre και έχει γίνει
παράδοση στα πρωτοχρονιάτικα πάρτι του ΗΒCB,
προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό με τα δώρα που
έκρυβε: ένα κουπόνι για δύο διανυκτερεύσεις με
πρωινό και χρήση του SPA για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Kempinski Hotel Grand Arena Bansko,
δύο νύχτες σε ένα οικογενειακό δωμάτιο για δύο
ενήλικες και δύο παιδιά, συμπεριλαμβανομένου
του πρωινού, late check-out , δωρεάν πάρκινγκ,
Wi-Fi και χρήση του κέντρου SPA του ξενοδοχείου
Euphoria Club Hotel & Spa στο Borovets, δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε δίκλινο δωμάτιο, με
πρωινό, δωρεάν πάρκινγκ, Wi-Fi και κέντρο ευεξίας
στο Premier Luxury Mountain Resort στο Μπάνσκο, δύο εισιτήρια με επιστροφή Σόφια - Αθήνα
από την Olympic Air, δύο εισιτήρια με επιστροφή
Σόφια - Αθήνα από την Air Malta, δύο κουπόνια για
δύο τριήμερα δοκιμαστικής οδήγησης της Suzuki
Grand Vitara 4 D, από τη Mirkat, National / Alamo
Car Rental και δύο μεσημεριανά/βραδινά γεύματα με κρασί για δύο άτομα από το Sheraton Sofia

24 hours Call Center
0700 14 555
Digital medical records
On line appointments
SMS reminder

www.euroins-zo.bg
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ГБСБ благодари на всички за присъствието им и изказва специална благодарност на
спонсорите, които направиха възможна тази
прекрасна вечер: “Глобул”, “Германос”, “Alpha
Bank България”, “Обединена Българска Банка”,
“Кока-Кола ХБК”, “Александрис Инженеринг”,
“Алма Либре”, “BG Daily News”, “Бейкър Тили
Клиту”, “Дружба Стъкларски Заводи”, “Евроинс”, “Еуфория клуб хотел и СПА”, “Еър Малта”,
“Интраком България”, “Интралот”, “Кемпински
Хотел Гранд Арена Банско”, “Конгрес инженеринг”, “Креди Агрикол България”, “Нешънъл Кар
Рентал”, “Олимпик Еър”, “Орбит”, “Пощенска
банка”, “Премиер лъкшъри маунтин ризорт”,
“Титан България”, “Узо 12”, “Чипита България”,
“Шератон София Хотел Балкан”.
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Традиционните песни
и танци превърнаха вечерта в едно
истинско
гръцко
парти
Τα παραδοσιακά τραγούδια και χοροί
μετέτρεψαν τη
βραδιά σε ένα
πραγματικό
ελληνικό
γλέντι

Hotel Balkan.
Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί όλα τα μέλη και τους φίλους για την παρουσία τους και εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς που έκαναν δυνατή αυτή την υπέροχη βραδιά: Globul,
Germanos,United Bulgarian Bank, Alpha Bank
Bulgaria, Coca Cola Hellenic, Air Malta, Alexandris
Engineering, Alma Libre, Baker Tilly Klitou, BG Daily
News, Chipita Bulgaria, Congress Engineering,
Crédit Agricole Bulgaria, Drujba Glassworks,
Euphoria club Hotel&Spa, Euroins, Intracom
Bulgaria, Intralot, Kempinski Hotel Grand Arena
Bansko, National Car Rental, Olympic Air, Orbit,
Ouzo 12, Postbank|Eurobank EFG Bulgaria, Premier
Luxury Mountain Resort, Sheraton Sofia Hotel
Balkan, Titan Bulgaria.

Снимки: гбСб

Новини / Ειδήσεις

ГБСБ дари книги
на ученици в
София и Пловдив
Το ΕΕΣΒ έκανε
δωρεά βιβλίων σε
μαθητές στη Σόφια
και το Πλόβντιφ

Г

ръцкият бизнес съвет в България
(ГБСБ) зарадва ученици в София и
Пловдив с важен за тях подарък
– знания и четива. През декември 2012 г. и януари т.г. представители
на организацията дариха книги и учебници
съответно на гръцкото училище в София
и СОУ „св. Св. Кирил и Методий“ в Пловдив. С този жест ГБСБ за пореден път доказа, че работи в подкрепа на културните
връзки между България и Гърция.
В края на декември в залата за културни събития на Посолството на Гърция в
София „Стефан Гечев“ се състоя традиционното коледно тържество на Гръцкото просветно сдружение „Одисеас
Елитис”, което поддържа гръцкото училище. В топла предпразнична атмосфера
родителите и гостите се насладиха на
рецитираните от учениците стихчета и
коледни песни. Сред гостите бяха посланикът на Кипър, Н.Пр. г-н Ставрос Амвросиу
и Георгиос Зафирис, началник в Консулски
отдел на Посолството на Гърция в София.
Г-н Георгиос Русос, главен секретар на
ГБСБ, поздрави родителите и децата и им
пожела много здраве и успех през 2013 г.
Дарение от ГБСБ получиха и учениците от гръцките паралелки на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ в Пловдив. Г-н Георгиос
Александрис, член на Борда на директорите на ГБСБ, връчи на децата новите учебници и книги.
ГБСБ благодари за подкрепата при
осигуряване на книгите на г-жа Арети Георгили (концептуалната книжарница Free
thinking zone), г-н Атанасиос Кастаниотис
(Издателство Кастаньотис) както и на
г-н Никос Психогиос (Издаделство Психогиос) и г-н Георгиос Папанастасиу и г-н
Димитриос Раптис от Фондация Манолис
Триандафилидис.

Τ

С този жест
ГБСБ за пореден път
доказа, че
работи в
подкрепа на
културните
връзки между България
и Гърция

ο Δεκέμβριο του 2012 και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, εκπρόσωποι
του HBCB δώρισαν βιβλία στο ελληνικό σχολείο στη Σόφια και στο σχολείο
«Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος» στο Πλόβντιφ. Με
αυτή τη χειρονομία, το HBCB για ακόμη μια φορά
απέδειξε ότι υποστηρίζει τις πολιτιστικές σχέσεις
ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Ελλάδα.
Στα τέλη Δεκεμβρίου, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια «Στέφαν Γκέτσεφ», έλαβε χώρα η
παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή του
Eλληνικού Eκπαιδευτικού Συλλόγου «Οδυσσέας
Ελύτης», που υποστηρίζει το Ελληνικό σχολείο
στη Σόφια. Στη ζεστή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, οι γονείς και οι επισκέπτες άκουσαν
τους μαθητές να απαγγέλλουν ποιήματα και
να λένε τα κάλαντα. Στην εκδήλωση, μεταξύ
άλλων, παρευρέθηκαν και η Α.Ε. ο Πρέσβης της
Κύπρου κ. Σταύρος Αμβροσίου και ο κ. Γεώργιος
Ζαφείρης, διευθύνων του Προξενικού Γραφείου
της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια. Ο κ. Γεώργιος Ρούσσος, Γενικός Γραμματέας του HBCB,
χαιρέτισε τους γονείς και τα παιδιά και τους ευχήθηκε υγεία και επιτυχία για το 2013.

Με αυτή τη
χειρονομία, το
ΕΕΣΒ για ακόμη μια φορά
απέδειξε ότι
υποστηρίζει τις
πολιτιστικές
σχέσεις ανάμεσα στη Βουλγαρία και την
Ελλάδα

Βιβλία έλαβαν και οι μαθητές από τα τμήματα ελληνικής γλώσσας του σχολείου «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» στο Πλόβντιφ. Ο κ.
Γιώργος Αλεξανδρής, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του HBCB, έδωσε στα παιδιά τα νέα
βιβλία.
Το HBCB ευχαριστεί για την υποστήριξή τους
στην εξασφάλιση των βιβλίων, την κα Αρετή
Γεωργιλή (concept book store «Free thinking
zone»), τον κ. Αθανάσιο Καστανιώτη (Εκδόσεις
Καστανιώτη), τον κ. Νίκο Ψυχογιό (Εκδόσες
Ψυχογιός) και τους κ.κ. Γεώργιο Παπαναστασίου
και Δημήτριο Ράπτη από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
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ЕдНОдНЕвЕН
сЕмИНаР На даНъчНа
ТЕмаТИка ОТ ГБсБ И
Ernst&Young

Поредното събитие, което Гръцкият
бизнес съвет в България (ГБСБ) организира
с цел да даде възможност на членовете си
да разширят своите знания по данъчните
въпроси, беше презентация на българския и
на гръцкия офис на глобалната консултантска компания „Ърнст и Янг“. На събитието,
което се проведе през февруари в една
от големите конферентни зали на хотел
„Шератон”, присъстваха повече от 100
мениджъри.
Зад името „2013: Данъчни предизвикателства и възможности за презгранични бизнеси“ се криеше богата информация, представена близо три часа от топексперти
на „Ърнст и Янг“. В първата част на семинара г-н Манос Тунтас, данъчен мениджър в
„Ърнст и Янг Гърция”, и г-жа Невена Ковачева, старши данъчен мениджър в „Ърнст и
Янг България”, представиха новости при данъците за физически лица в двете държави.
Сред обсъжданите теми бяха: данъчните закони и тяхното прилагане, новите данъци за
общ доход, данъчни отстъпки, облагане на
приходи от отдаване под наем, лихви и др.
Във втората част на презентациите
г-н Спирос Каминарис, данъчен партньор
в „Ърнст и Янг Гърция”, и г-н Милен Райков,
старши данъчен мениджър в „Ърнст и Янг
България”, обсъждаха облагането на бизнеса.
След първоначалния обзор на данъчната среда в България и Гърция последваха резюмета
за възможностите, последвали актуалните
промени в двете законодателства, влиянието на европейските директиви, както и данъчните стимули при правенето на бизнес
в България и възможностите за субсидии от
Европейския съюз.
ГБСБ благодари за подкрепата на своите
патрони ОББ, GLOBUL, Germanos и Alpha Bank
България.
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НевеНа Ковачева / ΝεβεΝα Κοβατσεβα, Ernst & Young

Сред обсъжданите теми
бяха: данъчните закони
и тяхното
прилагане,
новите данъци за общ доход, данъчни
отстъпки
Μεταξύ των
θεμάτων που
συζητήθηκαν
ήταν: οι φορολογικοί νόμοι
και η εφαρμογή τους, οι νέοι
φόροι εισοδήματος, οι φορολογικές εκπτώσεις

Μια ξεχωριστή εκδήλωσή διοργάνωσε το
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβουλίο στη Βουλγαρία
(HBCB) με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη
του να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πάνω στα φορολογικά θέματα. Πρόκειται για την κοινή παρουσίαση
που έκαναν το βουλγαρικό και το ελληνικό γραφείο
της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων Ernst & Young.
Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
αρχές Φεβρουαρίου σε μια από τις μεγάλες αίθουσες
συνεδρίων του ξενοδοχείου Sheraton, συμμετείχαν
πάνω από 100 στελέχη επιχειρήσεων.
Ο τίτλος «2013: Φορολογικές προσκλήσεις και
δυνατότητες για διασυνοριακές επιχειρηματικές
δραστηριότητες» συνόψιζε τις πλούσιες πληροφορίες που παρουσιάζονταν επί σχεδόν τρεις ώρες από
κορυφαίους εμπειρογνώμονες της Ernst & Young.
Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, ο κ. Μάνος Τούντας, φορολογικός μάνατζερ στην Ernst & Young
Greece και η κα Νεβένα Κοβάτσεβα, ανώτερος φορολογικός μάνατζερ στην Ernst & Young Bulgaria,
παρουσίασαν τις καινοτομίες στη φορολογική διοίκηση για τα φυσικά πρόσωπα και στις δύο χώρες.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν: οι φορολογικοί νόμοι και η εφαρμογή τους, οι νέοι φόροι εισοδήματος, οι φορολογικές εκπτώσεις, η φορολόγηση
του εισοδήματος από ενοίκια, τόκους και μερίσματα.
Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, ο κ. Σπύρος Καμινάρης, φορολογικός συνεργάτης στην
Ernst& Young Greece και ο κ. Μίλεν Ράικοφ, ανώτερος φορολογικός μάνατζερ στην Ernst & Young
Bulgaria, συζήτησαν τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Μετά από μια αρχική ανασκόπηση του φορολογικού περιβάλλοντος στη Βουλγαρία και την
Ελλάδα, ακολούθησε μια περίληψη για τις δυνατότητες που έχουν προκύψει ύστερα από τις τελευταίες αλλαγές στις δύο νομοθεσίες, τον αντίκτυπο των
ευρωπαϊκών οδηγιών, τα φορολογικά κίνητρα για
την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία
και τις επιδοτήσεις από την ΕΕ. Το HBCB ευχαριστεί
για την υποστήριξή τους τις εταιρείες UBB, GLOBUL,
Germanos και την Alpha Bank Bulgaria.

Снимка: гбСб

ΦΟΡΟλΟγΙκή
ήμΕΡΙδα απΟ ΕΕΣΒ
καΙ Ernst&Young

Getting all your
experts to the
same place is good.
Getting them all
to the right
place is better.

Being in the same place
doesn’t mean much without
mutual understanding.
Our global teams work
closely with yours, to help
you overcome challenges
and grasp opportunities.
Find out more at ey.com.
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Тайните
на мотивацията
Τα µυστικά
των κινήτρων

З

а втора поредна година Гръцкият бизнес съвет в България (ГБСБ)
организира семинар съвместно с
„Бланчард интернешънъл Гърция”.
След като през 2012 г. членовете на съвета
придобиха знания за лидерството, темата
на тазгодишната лекция беше формулата за
оптимална мотивация (Optimal Motivation).
Презентатор на събитието в хотел „Шератон” отново беше г-н Спирос Паолинелис,
управляващ директор на „Бланчард интернешънъл Гърция”. Над 150 мениджъри на фирми,
членове на ГБСБ, присъстваха в залата.
Г-н Паолинелис защити тезата, че мотивацията е умение, което може да бъде научено и развито. Самата концепция на Optimal
Motivation е създадена за лидери, които ис-

СПИРОС ПАОЛИНЕЛИС, „БЛАНЧАРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГЪРЦИЯ”
O ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΟΛΙΝΕΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ
BLANCHARD INTERNATIONAL
HELLAS
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СНИМКА: ГБСБ

Γ

ια δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, το Ελληνικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB) διοργάνωσε από κοινού µε τη
Blanchard International Hellas εκπαιδευτικό σεµινάριο, µε θέµα για φέτος τη «Βέλτιση Παροχή
Κινήτρων» (Optimal Motivation). Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Sheraton και είχε ως οµιλητή τον
κ. Σπύρο Παολινέλη από τη Blanchard International
Hellas. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 150
στελέχη από επιχειρήσεις - µέλη του HBCB.
Ο κ. Παολινέλης υποστήριξε τη θέση ότι το κίνητρο είναι ικανότητα η οποία μαθαίνεται και αναπτύσσεται. Στη σύλληψή της, ως έννοια η «Βέλτιση
Παροχή Κινήτρων» έχει δημιουργηθεί για ηγέτες
που θέλουν να είναι πιο παραγωγικοί στο έργο τους.
«Σε μια εποχή πανευρωπαϊκής κρίσης, έντονου
ανταγωνισμού και νέων τεχνολογιών είναι εξαιρετι-

кат да са по-продуктивни в работния процес. „Във времена на паневропейска криза,
ожесточена конкуренция и нови технологии
е изключително важно да имаш мотивирани
служители, но и самият ти да си силно мотивиран“, подчерта г-н Паолинелис.
Toй показа традиционните фактори за
мотивиране в тази трудна обстановка.
Автономията при взимането на решения и
работната среда водят до увеличаване на
ангажираността. Високите умения в работата също помагат на мотивацията, както и формулирането на ясни цели. От друга
страна, финансовите аргументи нямат чак
толкова силно влияние. „Важно за мотивацията е да не работиш за пари, а за постигане
на цели“, каза г-н Паолинелис. Според него възнаграждението е важно до подсигуряването
на една сума, която да те обезпечава и парите да не са проблематична тема.
Всичко това означва, че за една компания,
но и за всеки човек индивидуално, е важно да
познава моделите на качествена мотивация. Именно тя често е решаваща на работното място. Самият модел на промяна към
Optimal Motivation включва пет последователни елемента.
На първо място е важно човек да намери
мотивационното си ниво – за това са нужни
две стъпки – изследване и установяване. В
следващата фаза трябва да се избере желаната мотивационна перспектива. Моделът
на „Бланчард интернешънъл“ включва шест
възможности за оптимална мотивация за
различните индивидуалности. Следва прехвърлянето към желаната перспектива. Последната стъпка от модела включва оценка
на чувствата и емоциите след промяната.
Според създателите на Optimal Motivation
оценката накрая на процеса е важна, за да
бъде оценена важността на промяната.
По време на лекцията си г-н Паолинелис
често подчертаваше, че голяма част от
нивото на мотивация идва от самия човек,
но за повишаването є може да допринесе и
организацията, в която той работи. „Един
лидер може да мотивира само себе си, но
той може да създаде работна обстановка,
в която е по-вероятно да изпиташ Optimal
Motivation“, каза г-н Паолинелис.
В края на лекцията той отвори подиума
за въпроси и отговори изчерпателно на многобройните питания. Г-н Паолинелис често
цитираше полезни професионални случки от
богатия си опит.
След лекцията ГБСБ покани гостите на лек
коктейл, за да продължат да обсъждат лекцията и да разменят контакти.
ГБСБ благодари за подкрепата на Alpha
Bank България, Germanos, Обединена българска банка и GLOBUL.

„Важно за
мотивацията е да не
работиш за
пари, а за постигане на
цели“
«Για να έχεις
κίνητρο είναι
σηµαντικό οι
προσπάθειές
σου να µην
εστιάζονται
στα χρήµατα,
αλλά σε στόχους»

κά σημαντικό να έχεις υπαλλήλους με κίνητρο αλλά
και εσύ ο ίδιος να έχεις κίνητρο», υπογράμμισε ο κ.
Παολινέλης.
Ο ομιλητής παρουσίασε τους παραδοσιακούς
παράγοντες για την απόκτηση κινήτρων σε ένα δύσκολο περιβάλλον όπως το σημερινό. Η αυτονομία
στη λήψη αποφάσεων γενικότερα και στο περιβάλλον εργασίας ιδιαίτερα, οδηγούν σε αύξηση των δεσμεύσεων τόσο από την πλευρά του ηγέτη όσο και
από την πλευρά των υφισταμένων. Οι υψηλές δεξιότητες στην εργασία επίσης βοηθούν στο να έχει
κανείς κίνητρο και στο να διατυπώνει με σαφήνεια
τους στόχους του. Από την άλλη πλευρά, ο οικονομικός παράγοντας δεν είναι τόσο ισχυρός. «Για να
έχεις κίνητρο, είναι σημαντικό οι προσπάθειές σου
να μην εστιάζονται στα χρήματα, αλλά σε στόχους»,
δήλωσε ο κ. Παολινέλης. Προσέθεσε, επίσης, ότι η
αμοιβή μετρά ως το σημείο όπου εξασφαλίζει τα
απαραίτητα, έτσι ώστε ο οικονομικός παράγοντας
να μην αποτελεί πρόβλημα.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι για μια εταιρεία, αλλά
και για κάθε άτομο ξεχωριστά, είναι σημαντικό να
γνωρίζονται τα πρότυπα ποιοτικών κινήτρων. Γιατί
ουσιαστικά αυτά είναι που έχουν ζωτική σημασία
στο χώρο εργασίας. Το μοντέλο που οδηγεί στη Βέλτιστη Παροχή Κινήτρων περιλαμβάνει πέντε συνεχόμενα στοιχεία. Πρώτον, είναι σημαντικό να βρείτε
το επίπεδο των κινήτρων και γι’αυτό χρειάζονται
δύο βήματα – έρευνα και διατύπωση.
Στο επόμενο στάδιο πρέπει να επιλέξετε την
επιθυμητή προοπτική των κινήτρων. Το μοντέλο της
Blanchard International περιλαμβάνει έξι δυνατότητες για τη βελτίωση των κινήτρων για διαφορετικές
προσωπικότητες. Ύστερα ακολουθεί η μεταφορά
στην επιθυμητή προοπτική. Το τελικό βήμα του μοντέλου περιλαμβάνει την εκτίμηση των συναισθημάτων και των ερεθισμάτων μετά την αλλαγή. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της Optimal Motivation,
ή αποτίμηση στο τέλος της διαδικασίας είναι σημαντική για να αξιολογηθεί η σημασία της αλλαγής.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Παολινέλης συχνά υπενθύμιζε ότι ένα μεγάλο μέρος του
επιπέδου των κινήτρων έρχεται από τον ίδιο τον
άνθρωπο, όμως για την αύξησή των, μπορεί να συνεισφέρει και ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται
κανείς. «Ένας ηγέτης μπορεί να δώσει κίνητρα στον
εαυτό σου, αλλά μπορεί και να δημιουργήσει ένα
περιβάλλον εργασίας στο οποίο είναι πολύ πιθανό
να υπάρξει Optimal Motivation», σημείωσε.
Στο τέλος της διάλεξης ο κ. Παολινέλης έδωσε
το βήμα για ερωτήσεις στις οποίες απάντησε αναλυτικά. Ο ομιλητής συχνά αναφερόταν σε χρήσιμα
περιστατικά από την πλούσια επαγγελματική του
εμπειρία.
Μετά τη διάλεξη το Ελληνικό Επιχειρηματικό
Συμβούλιο προσκάλεσε τους επισκέπτες σε ένα κοκτέιλ για να συζητήσουν περαιτέρω την ομιλία και
να ανταλλάξουν απόψεις.
Το HBCB ευχαριστεί για την υποστήριξη τους τις
εταιρείες Alpha Bank Βulgaria, Germanos, UBB και
Globul.
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МИНИсТъР ДОбРев

„Работим за
икономическа
стабилност“

П

равителството ни ще направи
всичко възможно да запази стабилната икономическа рамка в България. С тези думи министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев се обърна към членовете на Гръцкия
бизнес съвет в България (ГБСБ) на бизнес закуска, организирана от съвета.
На събитието в хотел „Шератон“ присъстваха над 150 предприемачи и мениджъри,
членове на ГБСБ, включително и представители на най-големите гръцки компании в България. Министър Добрев говори по темата
„Икономическата ситуация в България през
2013 г. Инвестиционна политика. Енергийна
стратегия. Инфраструктурни проекти“.
Срещата откри изпълнителният директор на ГБСБ Минко Герджиков, който отбеляза, че Гърция е третият най-голям чуждестранен инвеститор в България
и че около 50 000 българи работят в гръцки фирми в страната. Министър Добрев беше
приветстван от зам.-председателя на УС на ГБСБ г-н Евангелос
Литрас и посланика на Гърция
в България Н. Пр. г-н Трасивулос
Стаматопулос.В своето обръщение министър Добрев говори за приоритетите, които

ΝΤΕλΙάΝ ΝΤΟμπΡΕφ

«Δουλεύουμε για
την οικονομική
σταθερότητα»
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Снимка: гбСб

Η

κυβέρνησή μας θα κάνει
ό, τι είναι δυνατόν για
να διατηρήσει σταθερό
οικονομικό πλαίσιο στη
Βουλγαρία και εσείς θα μπορέσετε
να το εκτιμήσετε. Με αυτά τα λόγια ο
υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και
Τουρισμού Ντελιάν Ντόμπρεφ απευθύνθηκε στα μέλη του Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία (HBCB) στο πρωινό εργασίας που οργανώθηκε από το Συμβούλιο.
Στην εκδήλωση στο ξενοδοχείο Sheraton παρευρέθηκαν περισσότεροι από 150 επιχειρηματίες και
μάνατζερς, μέλη του HBCB, καθώς και εκπρόσωποι
των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών στη Βουλγαρία. Ο υπουργός Ντόμπρεφ έδωσε μια ομιλία με
θέμα: «Η οικονομική κατάσταση στη Βουλγαρία το
2013. Επενδυτική Πολιτική. Ενεργειακή Στρατηγική.
Έργα υποδομής».
Τη συνάντηση άνοιξε ο Εκτελεστικός Διευθυντής
του HBCB κ. Μίνκο Γκερντζίκοφ, ο οποίος επισήμανε
ότι η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Βουλγαρία, και ότι είναι περίπου 50 000 οι
Βούλγαροι που εργάζονται σε ελληνικές εταιρίες στη
χώρα. Τον υπουργό Ντόμπρεφ υποδέχτηκαν επίσης
ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΕΣΒ κ. Ευάγγελος Λύτρας και η Α.Ε. ο Πρέσβυς της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Θρασύβουλος Σταματόπουλος.

правителството на България е заложило за
следващия програмен период (2014-2020 г.)
на Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Според него целенасочена подкрепа
ще получат областите внедряване на иновации, енергийна ефективност; експортно
ориентираните компании, които да получат
шанс да навлязат на нови пазари, както и металообработващите предприятия.
Министър Добрев обясни, че държавата
насърчава вложенията в реалния сектор –
например производство, а не инвестиции в
недвижими имоти. Той щрихира бъдещето
на пазара с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), който според министър Добрев в
момента е пренаситен. Министърът разкри,
че следващото предприятие, което ще бъде
приватизирано, е Пловдивският панаир.
Събитието бе последвано от неформална среща на г-н Добрев с Управителния съвет
на ГБСБ. На нея бяха обсъдени и уточнени
възможностите за по-интензивно сътрудничество между съвета и Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
ГБСБ сърдечно благодари за подкрепата на
своите патрони Alpha Bank България, Обединена българска банка, GLOBUL, Germanos, както и на ЕКО България.

Забележка: СрЕщаТа С Г-Н ДОБрЕВ СЕ ПрОВЕДЕ На 22 яНУарИ
2013 Г. На 22 фЕВрУарИ 2013 Г.
БълГарСКОТО ПраВИТЕлСТВО
ПОДаДЕ ОСТаВКа.
ΣημείωΣη: Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μΕ
ΤΟΝ Κ. ΝΤΟμΠρΕφ ΠρΑγμΑΤΟΠΟιΗθΗΚΕ ΣΤιΣ 22 ιΑΝΟΥΑριΟΥ
ΤΟΥ 2013. ΣΤιΣ 22 φΕΒρΟΥΑριΟΥ
ΤΟΥ 2013 Η ΒΟΥλγΑριΚΗ ΚΥΒΕρΝΗΣΗ ΠΑρΑιΤΗθΗΚΕ.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Ντόμπρεφ αναφέρθηκε στις προτεραιότητες τις οποίες η βουλγαρική
κυβέρνηση έχει θέσει για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Σύμφωνα
με τον ίδιο, στοχευμένη υποστήριξη θα δεχτούν οι
τομείς της εφαρμογής καινοτομιών, της ενεργειακής
απόδοσης, οι επιχειρήσεις μεταλλουργίας καθώς και
οι εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό που θα
έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν σε νέες αγορές.
Ο υπουργός Ντόμπρεφ εξήγησε ότι σήμερα το
κράτος ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην πραγματική
οικονομία – όπως στον τομέα της παραγωγής και όχι
στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Σκιαγράφησε το μέλλον της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό,
αυτή τη στιγμή είναι κορεσμένη. Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η επόμενη επιχείρηση, η οποία θα ιδιωτικοποιηθεί είναι το Έκθεσιακό κέντρο στο Πλόβντιφ.
Την εκδήλωση ακολούθησε μια άτυπη συνάντηση μεταξύ του κ. Ντόμπρεφ και του Διοικητικού
Συμβουλίου του HBCB όπου συζητήθηκαν και διευκρίνιστηκαν οι δυνατότητες για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και του Υπουργείου Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.
Το HBCB ευχαριστεί για την υποστήριξή τους
τις εταιρείες Alpha Bank Βουλγαρίας, UBB, Globul,
Germanos και την ΕΚΟ Βουλγαρίας.

Политика / πολιτική

Втора среща на Съвета
за сътрудничество
Δεύτερη συνάντηση του
Συμβουλίου Συνεργασίας
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Премиерите
нА Гърция и
БълГАрия имАхА
ПолЗотВорно
ЗАСеДАние В
АтинА
Οι ΠρωθυΠΟυρΓΟι τΗΣ ΕλλΑΔΑΣ
κΑι τΗΣ ΒΟυλΓΑριΑΣ ΕιχΑν ΜιΑ ΓΟνιΜΗ ΣυνΑντΗΣΗ
ΣτΗν ΑθΗνΑ

Σ

το τέλος του 2012 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η δεύτερη από κοινού
συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου
Συνεργασίας Βουλγαρίας - Ελλάδας. Η
πρώτη παρόμοια συνάντηση ήταν το καλοκαίρι του
2010, όταν ο Μπόικο Μπορίσοφ και ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκαν στη Σόφια.
Στην Αθήνα, τον πρώην πια Πρωθυπουργό της
Βουλγαρίας Μπορίσοφ υποδέχθηκε ο Έλληνας
ομόλογός του Αντώνης Σαμαράς. Οι δύο πρωθυπουργοί εξέφρασαν την κοινή τους θέση σχετικά με
το σεβασμό των κανόνων της καλής γειτονίας στα
Βαλκάνια και όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών

Снимка: мС

В

края на 2012 г. в Атина се проведе
вторaта съвместна среща на Съвета за сътрудничество на високо
равнище между правителствата
на България и Гърция. Първата такава среща
беше през лятото на 2010 г. Бойко Борисов и
тогавашния министър-председател на Гърция Георгиос Папандреу се срещнаха в София.
В Атина вече бившият премиер на България Борисов бе посрещнат от своя колега
Андонис Самарас. Двамата изразиха обща
позиция за спазването на всички принципи на
добросъседство на Балканите, включително
от страните от Западните Балкани, които

желаят присъединяване към НАТО и ЕС.
По време на съвместното заседание на
делегациите Гърция и България подписаха серия двустранни споразумения. Сред тях бяха
меморандум за разбирателство между двете
външни министерства за обмяна на дипломатически персонал; програма за сътрудничество в културата и образованието;
обща туристическа стратегия; протокол
за сътрудничество в спорта; споразумение,
свързано с IT и технологиите; както и меморандум за сътрудничество за подобряване на
качеството на производството и дистрибуцията на земеделски продукти.
По време на срещата бе обсъдено и забавянето на ГКПП Маказа-Комотини, като премиерът Самарас подчерта, че ще бъде направено всичко възможно за бързо заършване на
прохода, който се очаква да засили туризма
и търговията между двете държави. Акцент
от заседанието беше позицията по повод
разширяването на Европейския съюз. „Така
както България и Гърция стриктно спазват
добросъседство, уважение помежду си, взаимно зачитане на интересите и когато има
проблем, в диалог го поставяме и обсъждаме,
решаваме, надявам се така всички държави в
региона, които искат да се присъединят към
ЕС и НАТО, да бъдат така добри, да спазват
тези правила“, каза Бойко Борисов.
Премиерът Андонис Самарас изрази удовлетворение от пълното единодушие в позициите на България и Гърция по отношение
на разширяването на Западните Балкани.
„Обща забележка, както правилно отбеляза
българският премиер, е, че във времена на
криза, на трудности за всички, изкуственото изостряне на нещата не води доникъде.
Противопоставянията не водят доникъде“,
каза Самарас. Според него е полезно за всяка
страна, която действително иска да се присъедини към ЕС, да стане ясно, че тези предпоставки не могат да бъдат прескочени.
„Във всеки случай аз съм много удовлетворен
от факта, че както България, така и Гърция
имаме съгласие по тези принципни европейски критерии“, допълни Самарас.
Сред другите теми на срещата беше
интерконекторната газова връзка България-Гърция, чието строителство трябва да
започне през 2013 г. Другите обсъдени инфраструктурни проекти бяха магистрала „Струма“, която ще свърже Солунското пристанище с дунавските пристанища, магистралата
за Белград и магистрала „Марица“.
„Българо-гръцките отношения са били
винаги за пример, дори когато сме били в
два отделни блока“, каза Борисов в края на
второто съвместно заседание на Съвета за
сътрудничество на високо равнище между
правителствата на България и Гърция.

Акцент от
заседанието беше позицията по
повод разширяването на Европейския
съюз
Κατά τη συνεδρίαση δόθηκε έμφαση
και στο θέμα
της διεύρυνσης της ΕΕ

„Българогръцките
отношения
са били
винаги за
пример“
«Οι σχέσεις
μεταξύ Ελλάδας και
Βουλγαρίας
ήταν πάντα
υποδειγματικές»

Βαλκανίων, που επιθυμούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά τη διάρκεια των κοινών συνεδριάσεων των
κυβερνητικών αντιπροσωπειών, η Ελλάδα και η
Βουλγαρία υπέγραψαν μια σειρά από διμερείς συμφωνίες. Ανάμεσά τους ήταν: Μνημόνιο κατανόησης
μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών για την
ανταλλαγή διπλωματικών υπαλλήλων, Πρόγραμμα
συνεργασίας στον τομέα Παιδείας και Πολιτισμού,
Κοινή δήλωση για τον τουρισμό, Πρωτόκολλο
αθλητικής συνεργασίας, Συμφωνία στον τομέα τεχνολογιών και πληροφορικής καθώς και Μνημόνιο
συνεργασίας για την ανάπτυξη της ποιότητας στην
παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προϊόντων.
Με αφορμή την καθυστέρηση στο άνοιγμα του
μεθοριακού σταθμού Μακάζα-Κομοτηνής, ο πρωθυπουργός Σαμαράς υπογράμμισε ότι θα κάνει ό,τι
είναι δυνατό για την συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση της σύνδεσης, που αναμένεται να αναπτύξει
περαιτέρω τον τουρισμό και το εμπόριο.
Κατά τη συνεδρίαση επίσης δόθηκε έμφαση στο
θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ. «Οπως η Βουλγαρία
και η Ελλάδα τηρούν αυστηρά τους κανόνες του
σεβασμού της καλής γειτονιάς και των κοινών τους
συμφερόντων και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα το
λύνουν μέσω του διαλόγου – έτσι εύχομαι και οι άλλες χώρες της περιοχής που θέλουν να ενταχθούν
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, να τηρούν με τον ίδιο τρόπο
τους κανόνες αυτούς», δήλωσε ο Μπόικο Μπορίσοφ.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κοινή θέση
Βουλγαρίας και Ελλάδας όσον αφορά την επέκταση των Δυτικών Βαλκανίων: «Μια κοινή παρατήρηση, όπως ορθώς επισήμανε ο Πρωθυπουργός της
Βουλγαρίας, είναι ότι σε μία τέτοια εποχή κρίσεων
και δυσκολιών για όλο τον κόσμο οι τεχνητές οξύνσεις δεν οδηγούν πουθενά. Οι αντιπαραθέσεις δεν
οδηγούν πουθενά». Σύμφωνα με τον τελευταίο,
είναι χρήσιμο κάθε χώρα που πραγματικά θέλει να
γίνει μέλος της ΕΕ να αντιληφθεί ότι τέτοιες πολιτικές δεν μπορούν να αποτελέσουν προϋποθέσεις
για ένταξη». «Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι ικανοποιημένος ότι και στη Βουλγαρία, και στην Ελλάδα
ομοφωνούμε για τις αρχές και τα κριτήρια που
υπάρχουν στην Ευρώπη», προσέθεσε ο Σαμαράς.
Ανάμεσα στα άλλα θέματα της συνάντησης
ηταν η διηπειρωτική σύνδεση των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου των δύο χωρών της οποίας
η κατασκευή πρέπει να ξεκινήσει μέσα στο 2013.
Άλλα σχέδια υποδομών που συζητήθηκαν ήταν ο
αυτοκινητόδρομος «Στρούμα» που θα συνδέσει το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα λιμάνια του Δούναβη της Βουλγαρίας, καθώς και ο αυτοκινητόδρομος
«Μαρίτσα».
«Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
ήταν πάντα υποδειγματικές ακόμη και όταν ήμασταν σε αντίθετα γεωστρατηγικά μπλοκ», δήλωσε
ο Μπορίσοφ στο τέλος της δεύτερης κοινής συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
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ВРемеННОТО РешеНИе
ПРоТЕСТИТЕ
УСПяхА И
ТоКъТ ЗА
ДомАКИНСТВАТА
В БълГАРИя
ПоЕВТИНя. ПоНЕ
До ЮлИ 2013 Г.
оТ НИКолАй ПЕРУКоВ

вързаната с електроразпределителните
дружества стъпка на ДКЕВР е компромисна и
не е устойчива. „Намаленията на цената на
електроенергията са само временно решение на проблема”, коментира Валентин Николов, директор на АЕЦ „Козлодуй”. Според
него крайният потребител може да усети
значително подобрение само когато бъдат
увеличени доходите. Също така критици
на системата посочват свръхрегулирането
като голям проблем в българската енергетика. „Участниците на пазара са задължени
да спазват правилата, наложени от държавата, но нямат достъп до достатъчно
ефективен механизъм, който да гарантира
спазването на същите тези правила от нея“,
казва Ангел Бангачев от консултантската
фирма CMS Cameron McKenna.
Свръхрегулирането, от което експертите се страхуват, пък е цел на част от
протестиращите и наз популистки политически лидери, които опитват с уличен
натиск да форсират национализацията на
енергийната система. Идеята сама по себе
си е ретроградна и за разлика от намалението на цената на енергията надали ще бъде
временна.

Снимка: forbes българия

ко протестиращите във всички
краища на България през февруари се бяха обединили около една
теза, то тя със сигурност беше
високата цена на електроенергията. С лозунгите напред, те не само свалиха българското
правителство, но и провокираха Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) в оставка да вземе решение за намаляването на цените за домакинствата.
Това позволи от началото на март цените на електроенергия за битови нужди да
бъдaт намалени. Цената на CEZ (Западна България) падна със 7.17%, на EVN (Югоизточна
България) – 7.28%, а на „Енерго-про“ (Североизточна България) – 6.22%. (При стопанските потребители, които са на ниско напрежение, и ползващите мрежата за средно
напрежение, което включва целия дребен
и среден бизнес в България, намаление в цената на тока не се предвижда. Напротив –
стойността на електроенергията за бизнеса дори се покачи с няколко процента.)
Трите енергоразпределителни компании
приеха промените по-спокойно, след като
бе изнесена информация, че през 2011 и 2012 г.
ДКЕВР им е признавала по-големи загуби по
мрежата, отколкото те реално са имали.
Поевтиняването на тока е именно за сметка на намаляването на тези нормативно
признати технологични загуби от досегашните 15% на 12%. Все пак трите енергоразпределителни дружества са основните
губещи от ситуацията, защото ДКЕВР не направи промени в енергийния микс. В енергийната система останаха някои нерентабилни
производители (основно топлоцентрали).
Заради това експерти от комисията признаха, че не е ясно колко време трите енергоразпределителни дружества ще издържат
финансово при новите условия.
Иначе казано, намалените цени на тока
най-вероятно ще важат само за периода 5
март – 30 юни. Следващата регулаторна
рамка, по която трябва да работят енергийните дружества от юли, все още не е
ясна, но е слабо вероятно те да се съгласят
да работят при тези финансови условия и
след лятото.
Успокояващ за потребителите поне е
друг фактор, който ще се отрази дългосрочно върху сметките за електроенергия. Става въпрос за промяната на договора между
българската държава и „Газпром“ от януари
2013 г. Спрямо нея има намаление в цената
на природния газ с близо 10%. По-ниската
цена на горивото се отразява на цената на
парното и респективно на произвеждания
от топлофикациите ток, който задължително влиза в енергията за бита.
Повечето експерти прогнозират, че об-

Η πΡΟΣωΡΙΝΗ λύΣΗ

Α

ν οι διαδηλωτές το Φεβρουάριο στη
Βουλγαρία συμφωνούσαν κατηγορηματικά σε κάτι, αυτό ήταν η υψηλή τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας. Με τα συνθήματά
τους όχι μόνο κατάφεραν να οδηγήσουν τη βουλγαρική κυβέρνηση σε πτώση, αλλά οδήγησαν και
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων της χώρας (SEWRC) σε παραίτηση και πέτυχαν μείωση στις
τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αυτό επέτρεψε στις αρχές Μαρτίου οι τιμές της
ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά να μειωθούν.
Οι τιμές των τριών εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν ως εξής: της CEZ (Δυτική
Βουλγαρία) – κατά 7,17%, της EVN (Νότια Βουλγαρία) – 7,28%, και της Energo-Pro (Βορειοανατολική
Βουλγαρία) – 6,22%. Για τους χρήστες των επιχειρήσεων που είναι χαμηλής τάσης και τους χρήστες
της μέσης τάσης του δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη
Βουλγαρία, δεν προβλέπεται μείωση στην τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος. Αντιθέτως – το κόστος της
ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε
κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες.
Οι τρεις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υιοθέτησαν τις αλλαγές πιο ομαλά όταν στο
φως βγήκαν πληροφορίες ότι το 2011 και το 2012
το SEWRC τους αναγνώριζε μεγαλύτερες απώλειες

ΟΙ ΔΙΑΔΗλΩτΕΣ
ΠΕτΥχΑΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣτΙΣ τΙΜΕΣ τΟΥ
ΡΕΥΜΑτΟΣ τΩΝ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣτΗ
ΒΟΥλΓΑΡΙΑ. τΟΥλΑχΙΣτΟΝ ΜΕχΡΙ τΟΝ
ΙΟΥλΙΟ τΟΥ 2013

Του Νικολάι Περουκοφ

του δικτύου από ό, τι είχαν στην πραγματικότητα.
Η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος οφείλεται ακριβώς σ’αυτές τις νομικά αναγνωρισμένες
απώλειες από τα μέχρι στιγμής ποσοστά του 15%
στο 12%. Ωστόσο, οι τρεις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η πλευρά που χάνει περισσότερο απο την κατάσταση επειδή η επιτροπή δεν
εκανε αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα. Στο ενεργειακό σύστημα απέμειναν κάποιες ασύμφορες
παραγωγικές μονάδες (κυρίως σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας).
Αυτό σημαίνει ότι η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει
μόνο για την περίοδο 5 Μάρ - 30 Ιουν. Εξακολουθεί
να υπάρχει ασάφεια και όσον αφορά το επόμενο
κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργούν οι εταιρείες ενέργειας από τον Ιούλιο. Πάντως,
είναι μάλλον απίθανο οι τελευταίες να συμφωνήσουν να λειτουργήσουν υπό αυτές τις οικονομικές
συνθήκες και μετά το καλοκαίρι.
Καθησυχαστικός, για τους καταναλωτές τουλάχιστον, είναι ένας άλλος παράγοντας που θα
επηρεάσει μακροπρόθεσμα τους λογαριασμούς
ενέργειας. Πρόκειται για μια τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της βουλγαρικής κυβέρνησης και της
Gazprom από τον Ιανουάριο του 2013, σύμφωνα με
την οποία θα υπάρξει μείωση της τιμής του φυσικού αερίου κατά σχεδόν 10%. Η χαμηλότερη τιμή
των καυσίμων επηρεάζει την τιμή της θέρμανσης
και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγουν οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί που αποτελεί
είναι μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται από
τα νοικοκυριά.
Οι περισσότεροι ειδικοί προβλέπουν ότι αυτή η
λύση του SEWRC, η οποία είναι δεσμευμένη με τις
εταιρείες διανομής ενέργειας, είναι συμβιβαστική
και δεν είναι βιώσιμη. «Η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι παρά μια λύση προσωρινή», δήλωσε ο Βαλεντίν Νικόλοφ, διευθυντής του
πυρηνικού σταθμού «Κοζλοντούι». Σύμφωνα με τον
ίδιο, ο τελικός χρήστης θα αισθανθεί σημαντική
βελτίωση όταν αυξηθούν τα έσοδά του.
Επίσης, οι επικριτές της κατάστασης του συστήματος αναδεικνύουν την υπερρύθμιση ως σημαντικό πρόβλημα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
της Βουλγαρίας. «Οι συμμετέχοντες στην αγορά
πρέπει να τηρούν τους κανόνες που τους επιβάλλονται από το κράτος, όμως δεν έχουν πρόσβαση σε
ένα αρκετά αποτελεσματικό μηχανισμό που να εγγυάται ότι οι κανόνες αυτοί τηρούνται από το ίδιο
το κράτος», δήλωσε ο Άγγελος Μπανγκάτσεφ από
τη συμβουλευτική εταιρεία Cameron McKenna.
Η υπερρύθμιση που φοβούνται οι ειδικοί από
την άλλη πλευρά, είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος
των διαδηλωτών και των λαϊκιστικών πολιτικών
ηγετών που προσπαθούν μέσω των διαμαρτυριών
στους δρόμους να προκαλέσουν την εθνικοποίηση
του ενεργειακού συστήματος. Η ιδέα αυτή καθαυτή
είναι αναδρομική αλλά σε αντίθεση με τη μείωση
της τιμής ενέργειας μάλλον δεν θα παραμείνει προσωρινό φαινόμενο.
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Обявен бе
служебният
кабинет
Διορίστηκε
μεταβατική
κυβέρνηση
Диплoматът марин райков оглавява служебното правителство на България, което
ще управлява страната до назначаването на
нов кабинет след изборите през май 2013 г.
Райков два пъти е бил заместник външен министър на страната, а преди назначението
беше посланик на България във Франция. Kато
цяло в служебното правителство преобладават компетентни експерти в различните
области. Бе създадено и ново министерство
– на електронното правителство, което
се управлява от бизнесмена Роман Василев.
Притиснато от широко гражданско недоволство, на 22 февруари 2013 г. правителството
на Бойко Борисов подаде оставка.
Ο διπλωμάτης μάριν ράικΟφ θα είναι επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Βουλγαρίας,
η οποία θα κυβερνήσει τη χώρα μέχρι το διορισμό
της νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Μάη του
2013. Ο Ράικοφ διατέλεσε δύο φορές υφυπουργός
της χώρας και πριν διοριστεί πρωθυπουργός ήταν
πρέσβης της Βουλγαρίας στη Γαλλία. Η μεταβατική
κυβέρνηση, στο σύνολό της, περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες διάφορων τομέων. Το νεοσυσταθέν
υπουργείο Ηλεκτρονκής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει ο επιχειρηματίας Ρόμαν Βασίλεφ. Την κυβέρνηση
του Μπόικο Μπορίσοφ οδήγησαν σε παραίτηση οι
μαζικές διαδηλώσεις στις 22 Φεβρουαρίου του 2013.

ΕκλΟγΕΣ
ΣΤΙΣ 12
ΜαΐΟυ
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презиДентът росен плевнелиев фиксира предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание за 12 май. Това ще са третите предсрочни парламентарни избори в най-новата
история на България след служебните правителства на Стефан Софиянски (1997 г.) и на Ренета
Инджова (1994-1995 г.). Ще се гласува с бяла обща (интегрална) бюлетина, като в нея ще са изписани
имената на партиите и коалициите, както и първите трима в листите кандидати. Предизборната кампания ще продължи от 12 април до 10 май. На 11 май агитацията е забранена, тъй като е
ден за размисъл.

Ο πρΟεδρΟς ρΟςεν πλεβνελιεφ καθόρισε τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές για 42η Εθνοσυνέλευση για
τις 12 Μαΐου. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη νεώτερη ιστορία
της Βουλγαρίας - μετά από τις υπηρεσιακές κυβερνήσεις του Στέφαν Σοφιγιάνσκι (1997) και της Ρενέτα Ιντζόβα
(1994 -1995). H ψηφοφορία θα διεξαχθεί με λευκό ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των κομμάτων και των συνασπισμών, καθώς και των τριών πρώτων, στον, κατάλογο υποψηφίων. Η προεκλογική εκστρατεία θα διαρκέσει από
τις 12 Απριλίου έως και τις 10 Μαΐου. Στις 11 Μαΐου απαγορεύεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα επειδή
η μέρα είναι αφιερωμένη για στοχασμό.

Снимки: flickr; мС

ИЗбОРИ
На 12 май

„Шенген“ се отлага
Η ένταξη στη ζώνη Σένγκεν αναβάλλεται
Въпросът с присъединяВането на България и Румъния в Шенгенската зона се отлага за неопределено време. В последните месеци
Холандия, Германия и Финландия обявиха нежелание за разширяване
на зоната. Трите държави са недоволни от недостатъчните усилия
в борбата с корупцията в Румъния и в България. Дори и само една
държава - членка на Шенген, да не е съгласна, България и Румъния не
могат да бъдат приети, въпреки че изпълняват всички изисквания за
членство.

НеОфИТ е
НОвИяТ
бългаРскИ
паТРИаРХ

Ο ΝΕΟφυΤΟΣ
ΕΙΝαΙ Ο ΝΕΟΣ
ΒΟυλγαΡΟΣ
ΠαΤΡΙαΡχηΣ

Митрополит Неофит беше избран за
патриарх на Българската православна църква (БПЦ) и
Софийски митрополит. Той спечели
на втори тур с 90
гласа от общо 138
участници в Патриаршеския избирателен събор. Неофит е
роден в София през
1945 г. Той е един от
митрополитите, за
които Комисията по
досиетата през януари миналата година
обяви принадлежност към бившите
тайни служби. Досието му обаче е едно
от най-„чистите“ запазени в архивитеса едва 16 листа, в
които няма писмени
следи от владиката. До избора на нов
патриарх се стигна,
след като на
6 ноември 2012 г. на
98-годишна възраст
почина патриарх
Максим.

Ο Μητροπολίτης Νεόφυτος εξελέγη νέος
Πατριάρχης της Βουλγαρικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Ο Νεόφυτος
απέκτησε το αξίωμα με
90 ψήφους «υπέρ» από
συνολικά 138 συμμετέχοντες στην Πατριαρχική Εκλογική Εκκλησιαστική Σύνοδο. Ο
Νεόφυτος γεννήθηκε
στις 15 Οκτωβρίου του
1945 στη Σόφια. Είναι
ένας από τους μητοπολίτες, για τους οποίους
η Επιτροπή περί των
φακέλων πέρυσι τον
Ιανουάριο ανακοίνωσε
πως ανήκει στις πρώην
μυστικές υπηρεσίες. Ο
φάκελός του, ωστόσο,
είναι ένας από τους «καθαρότερους» – έχουν
διαφυλαχτεί μόνο 16
φύλλα στα οποία δεν
υπάρχει γραπτή μαρτυρία για τον επίσκοπο.
Στην εκλογή του νέου
Πατριάρχη οδήγησε ο
θάνατος του Πατριάρχη
Μαξίμου στα 98 χρόνια
του στις 6 Νοεμβρίου
2012.

το ζήτήΜά τής εντάξής τής Βουλγάρίάς και της Ρουμανίας στη ζώνη
Σένγκεν αναβλήθηκε επ ‘αόριστον. Τους τελευταίους μήνες η Ολλανδία, η Γερμανία και η Φινλανδία ανακοίνωσαν την απροθυμία τους για επέκταση της ζώνης. Οι τρεις χώρες είναι δυσαρεστημένες με την έλλειψη αρκετής προσπάθειας
για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Ρουμανία και Βουλγαρία. Ακόμα και
αν ένα μόνο κράτος μέλος της ζώνης Σένγκεν διαφωνεί, η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και ας τηρούν τις απαιτούμενες για την
ένταξη προδιαγραφές.

вРъЗка с „ХИЗбула“
ΣυΝδΕΣη μΕ Τη «χΕΖμΠΟλαχ»
Месеци след смъртоносния
атентат на летище Бургас
българските власти официално
оповестиха междинни резултати от разследването, които
свързват терористичния акт с
ливанската групировка „Хизбула“. Въпреки направените връзки ливанската групировка все
още не е обявена като поръчител, а разследването продължава. До момента българските
и партньорските служби са установили, че към атентата са
съпричастни трима души, които са се легализирали в страната с фалшиви шофьорски книжки от Мичиган. На 18 юли взрив
на автобус пред терминала на
летище Бургас уби 6-има и рани
30 души.

Μήνες Μετά την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο
του Μπουργκάς, οι βουλγαρικές αρχές ανακοίνωσαν επίσημα τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της έρευνας τα
οποία συνδέουν την τρομοκρατική
ενέργεια με την οργάνωση «Χεζμπολάχ» του Λιβάνου. Παρά τη συσχέτιση με τη «Χεζμπολάχ», η οργάνωση
του Λιβάνου δεν έχει αναφερθεί ως
εκείνη που βρίσκεται πίσω από την
επίθεση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι στην τρομοκρατική επίθεση
εμπλέκονται τρία άτομα, που παρουσίασαν πλαστές άδειες οδήγησης
από το Μίσιγκαν. Στην έκρηξη στις
18 Ιουλίου στο τερματικό σταθμό
των λεωφορείων στο αεροδρόμιο
του Μπουργκάς, σκοτώθηκαν έξι και
τραυματίστηκαν 30 άτομα.
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ПО-щедъР
евРОбюджеТ За бългаРИя
ЕвропЕйският съюз намали разходитЕ на общността, но
българия щЕ получи с 2 млрд. Евро повЕчЕ от новия бюджЕт
от николай пЕруков

ΠΙΟ γΕΝΝαΙΟδωΡΟΣ ΕυΡωΠαϊκΟΣ
ΠΡωϋΠΟλΟγΙΣμΟΣ γΙα Τη ΒΟυλγαΡΙα
Ενώ η ΕυρώπΑϊΚη ΕνώΣη ΜΕίώΣΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓίΑ Την ΚΟίνΟΤηΤΑ,
η ΒΟυλΓΑρίΑ θΑ λΑΒΕί 2 δίΣ. Ευρώ πΑρΑπΑνώ ΜΕ ΤΟ νΕΟ πρΟϋπΟλΟΓίΣΜΟ
Του Νικολάι Περουκοφ

Л

идерите на 27-те страни в Европейския съюз и ръководителите
на общността гласуваха бюджета
за периода от 2014 до 2020 г. за
първи път в историята на съюза разходите
се намаляват – те стигат 959 млрд. евро,
което е с 3% по-малко спрямо сегашния седемгодишен бюджет.
това бе компромисен вариант за Европейския съюз, но донесе добри новини за българия. между 2014 до 2020 г. страната може да
получи под формата на еврофинансиране 15.2
млрд. евро. след приспадане на дължимите
вноски нетният приход може да достигне
максимално малко над 12 млрд. евро.
засега е ясно, че 7-те млрд. евро ще отидат за седем оперативни програми. как ще
се разпределят парите за магистрали, железници, воден сектор, региони в растеж,
човешки ресурси, иновации и конкурентоспособност, управление, наука и образование, ще
стане ясно до средата на годината.
ако се съди от европейския бюджет, найвероятно парите за инфраструктура ще бъдат намалени за сметка на тези за иновации
и конкурентоспособност. причината е, че
бюджетът на кохезионния фонд беше орязан
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O

ι ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ, ψήφισαν
τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2014 – 2020. Για πρώτη φορά στην
ιστορία της ΕΕ, τα έξοδα μειώνονται
και φθάνουν τα 959 δισεκ. ευρώ, ποσό κατά 3%
μικρότερο σε σχέση με τον τρέχοντα προϋπολογισμό επταετούς διάρκειας. Αυτή ήταν μια λύση
συμβιβασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως,
έφερε καλά νέα για τη Βουλγαρία. Μεταξύ του 2014
και 2020 η χώρα μπορεί να λάβει με τη μορφή χρηματοδότησης από την ΕΕ 15.2 δισεκ. ευρώ. Μετά
την αφαίρεση των οφειλόμενων συνεισφορών το
καθαρό εισόδημα μπορεί να πλησιάσει ή και να
υπερβεί τα 12 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής είναι σαφές
ότι τα 7 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν σε επτά επιχειρησιακά προγράμματα. Ο τρόπος με τον οποίο
θα κατανεμηθούν τα χρήματα για αυτοκινητόδρομους, σιδηρόδρομους, αναπτυσσόμενες περιοχές,
ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, τη διακυβέρνηση, την επιστήμη και
την εκπαίδευση, θα γίνει σαφής μετά από τα μέσα
του έτους. Κρίνοντας από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ, κατά πάσα πιθανότητα τα χρήματα για τις υποδομές θα μειωθούν σε βάρος της καινοτομίας και
της ανταγωνιστικότητας. Ο λόγος είναι ότι ο προϋπολογισμός του Ταμείου Συνοχής περικόπηκε από
τα 355 δισ. στα 325 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα δόθηκε

от 355 млрд. евро на 325 млрд. евро. В същото време се дадоха значително повече пари
спрямо сегашния програмен период за конкурентоспособност - от 91 млрд. средствата
нараснаха на 126 млрд. евро.
Създава се и нов фонд „Младежка заетост“ с 6 млрд. евро. От него България ще
може да вземе около 75 млн. евро. От този
фонд ще се отпускат пари за регионите, където младежите без работа са над 25%. От
шестте региона у нас пет ще имат право
на такова финансиране. Единственото изключение е Югозападният с административен център София.
Експерти коментират, че при население
на България от малко под 7 млн. жители еврофинансирането на глава от населението
ще бъде 2200 евро. За сравнение - средно за
един гражданин на ЕС се падат по 1750 евро.
Като успех при преговорите Бойко Борисов отчете и увеличаването на директните плащания за фермерите и за развитие на
селските райони – от 5.8 млрд. евро за периода до 2014 г. на около 7.5 млрд. евро след
тази година. Преките плащания на хектар
земя ще продължат да нарастват и от 184
евро през 2014 г. те трябва да достигнат
228 евро през 2020 г. В същото време общият европейски бюджет за селскостопанска
политика бе намален. България ще получи и
европейско финансиране от 260 млн. евро
за безопасно извеждане от експлоатация на
спрените вече четири реактора в АЕЦ „Козлодуй“.
Новините от Брюксел нямаше как да не
бъдат приети добре в България. В момента именно еврофондовете са най-важният
мотор за местната икономика. По изчисления на в-к „Капитал“ над 80% от ръста на
БВП през 2011 г. се дължат именно на тях.
Това обаче не трябва да сваля от плещите
на българското правителство важни предизвикателства. Усвояването на обявения
бюджет силно зависи от качеството на
държавната администрация. Не само това:
държавата трябва да се справи с нивата
на корупция и да провокира бизнеса да кандидатства проактивно за финансиране.
Самите процеси при финансирането също
могат да се оптимизират. Към края на 2012
г. реално разплатените суми от европарите са само 37.57 на сто, въпреки че делът на
договорени средства достигна 92%.
Ключово за новия програмен период остава и осигуряването на последователна
политика за харченето на европейските
пари. За да не се губи ценно време, както се
случи през настоящия програмен период, е
важно в следващите месеци политическите
сили да постигнат съгласие по основните
параметри.

Усвояването
на обявения
бюджет силно зависи от
качеството
на държавната администрация
Η απορρόφηση του ανακοινωμένου προϋπολογισμού
εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό
από την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης

БюджеТ На еС За
БългаРИя 2014-2020 г.
(в млРд. евРО)
Ο πΡΟϋπΟλΟγΙΣμΟΣ ΤηΣ
ΕΕ γΙα Τη ΒΟυλγαΡΙα
2014-2020 (ΣΕ δΙΣ. ΕυΡώ)

7.5
НЕТЕН
ПрихОд
καθαρα
Εσοδα

ОчАКВАНи
ПрихОди
ΕκτιμώμΕνα
Εσοδα

αμΕσΕσ
ΕνισχύσΕισ
στισ αγροτικΕσ
πΕριοχΕσ
дирЕКТНи ПлАщАНияЗА СЕлСКиТЕ рАйОНи
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15.2

σημαντικά μεγαλύτερο ποσό για την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο Ανταγωνιστικότητας –
τα κονδύλια αυξήθηκαν από 91 δισ. στα 126 δισ.
ευρώ. Δημιουργείται και ένα νέο ταμείο «Απασχόλησης των νέων» με 6 δισ. ευρώ. Από το τελευταίο
η Βουλγαρία θα λάβει περίπου 75 εκατ. ευρώ. Τα
χρήματα από αυτό το ταμείο θα πηγαίνουν στις
περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων ξεπερνά το
25%. Από τις έξι περιφέρειες της χώρας, πέντε θα
επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση. Η μόνη
εξαίρεση είναι η Νοτιοδυτική περιφέρεια με διοικητικό κέντρο τη Σόφια. Οι ειδικοί σχολίασαν πως
δεδομένου του πληθυσμού της Βουλγαρίας που
είναι κάτω από 7 εκατομμύρια κατοίκους, η χρηματοδότηση της ΕΕ κατά κεφαλήν θα υπερβαίνει
τα 2.200 ευρώ. Για σύγκριση – στον μέσο πολίτη
της ΕΕ το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 1.750
ευρώ.
Ο Μπόικο Μπορίσοφ ανέφερε ως επιτυχία των
διαπραγματεύσεων και την αύξηση των άμεσων
πληρωμών προς τους αγρότες και την αγροτική
ανάπτυξη – από 5,8 δισ. ευρώ για την περίοδο έως
το 2014 στα 7,5 δισεκατ. ευρώ περίπου μετά από
το τρέχον έτος. Οι άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο γης θα συνεχίσουν να αυξάνονται και από 184
ευρώ το 2014 πρέπει να φτάσουν τα 228 ευρώ το
2020, ενώ την ίδια στιγμή ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την κοινή γεωργική πολιτική
μειώθηκε. Η Βουλγαρία θα λάβει χρηματοδότηση
ύψους 260 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για τον ασφαλή
παροπλισμό των υπό αναστολή τεσσάρων αντιδραστήρων στον πυρηνικό σταθμό «Κοζλοντούι».
Τα νέα από τις Βρυξέλλες δεν ήταν δυνατό να μην
τύχουν θετικής αποδοχής στη Βουλγαρία.
Επί του παρόντος τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι η σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για την
τοπική οικονομία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας Capital πάνω από το 80%
της αύξησης του ΑΕΠ το 2011 οφείλεται σε αυτά.
Αυτό όμως δεν αναιρεί κάποιες σημαντικές για τη
βουλγαρική κυβέρνηση προκλήσεις. Η απορρόφηση, στον ήδη δημοσιευμένο προϋπολογισμό,
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της
δημόσιας διοίκησης. Και όχι μόνο αυτό: το κράτος
πρέπει να αντιμετωπίσει τα επίπεδα διαφθοράς
και να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν
ενεργή υποψηφιότητα για χρηματοδότηση. Οι διαδικασίες για την χρηματοδότηση καθαυτές μπορούν επίσης να βελτιστοποιηθούν. Στο τέλος του
2012 τα ποσά που έχουν πραγματικά εκταμιευθεί
από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια είναι μόλις 37,57 %,
ενώ το ποσοστό των συμφωνημένων κεφαλαίων
ανήλθε σε 92%. Εξαιρετικά σημαντική για τη νέα
προγραμματική περίοδο παραμένει η διασφάλιση μιας συνεκτικής πολιτικής για την αξιοποίηση
των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για να μην χάνεται
πολύτιμος χρόνος, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, είναι
σημαντικό για τους επόμενους μήνες τα πολιτικά
κόμματα να συμφωνήσουν στις βασικές παραμέτρους.
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ВИсОкО
НапРежеНИе
ИЗнОСъТ нА ЕнЕРГИЯ ОТ БълГАРИЯ СПАДнА
ДРАСТИчнО САМО ЗА ЕДнА ГОДИнА

Г

одини наред произвежданата в България електроенергия беше сред най-евтините в региона и страната
бе сред лидерите по износ на ток на
Балканите. В последните месеци ситуацията се промени. Днес по-малко
от 40% от капацитета на възобновяемите енергийни източници
(т.нар. ВЕИ: ВЕЦ, фотоволтаици и
вятър) е в експлоатация – при това
само в България. За износ почти не
може да става и дума. Според данните на Електроенергийния системен
оператор (ЕСО) спадът в потреблението в България от началото
на годината до края на март 2013 г.
спрямо същия период на 2012 г. е 13%,
а при износа 22.5%, което ЕСО определя като драстичен спад.
Дълги години добрите приходи
от износ не само гарантираха спокойствието на производителите
на ток в България, но и намаляваха
цените за крайния потребител. АЕЦ
„Козлодуй“ например можеше да поддържа цена, по-ниска от производствената за българския пазар.
Големият обрат дойде миналото лято, когато таксата за пренос
на електроенергия беше увеличена с
почти 75%. В нея влизат добавките
за зелена енергия и др., като таксата
се налага за всеки пренесен през мрежата мегаватчас електроенергия,
включително и тази за износ. Сред
другите фактори, които влияят на
пазара, са намаленото потребление на енергия на Балканите, както
и свръхголямото производство от
ВЕЦ-източници, които на практика
покриват нуждите на пазара.
Всичко това се отразява на производителите на електроенергия
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в България, които вече не могат да
предлагат конкурентни цени. АЕЦ
„Козлодуй“ (капацитет 2200 мегаватчаса) в момента предлага ток
само за българския пазар. Според източници в централата през пролетта на 2013 г. така или иначе почти
не е имало потенциални купувачи
на ток от нея. През пролетта АЕЦ
„Козлодуй“ ще намали капацитета си
заради ремонт на своя 5-и блок и ще
остави вратичка за другите производители да лансират своя продукт.
ТЕЦ „Марица-изток 2“ – другият
енергиен мастодонт в България (капацитет 1600 мегаватчаса), също
среща проблеми. Ясен показател за
това е, че Мини „Марица-изток“ –
фирмата, която снабдява с въглища
ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, обяви, че намалява добива си, а работниците са принудени да излязат в
неплатен отпуск заради свитото
производство от страна на централите. Причината за това намаляване
на мощностите също идва от високата такса за пренос.
В тази големина тя не се среща в
другите страни от региона. Всъщност само в Румъния и Гърция има
такса пренос и за износа на енергия, но тя е значително по-ниска от
българската. Това води до неконкурентоспособността на българската
електроенергия спрямо регионалната и е един от основните фактори
за спада на износа от България.
Въпреки създалата се ситуация
към момента вариант с намаляване
на таксата не съществува. От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) обявиха, че се
търсят други механизми за намаляване на цената на електроенергията.

Така или иначе българските язовири
произвеждат значителни количества енергия, които задоволяват
нуждите на местно ниво. Икономическото състояние в Гърция доведе
до ниско търсене на енергия и износът на ток към страната бе блокиран. Подобна тенденция се наблюдава и на целите Балкани, което също
води до значителен спад в цената на
електроенергията.
По мнението на експерти проблемите в енергийната система в България са комплексни и тя се нуждае
от тотален реинженеринг. Едно от
решенията е пълната либерализация
на пазара, така че дори битовите
потребители да могат да купуват
от свободния пазар.

Снимки: forbes българия

ОТ нИКОлАй ПЕРуКОВ

Ε

Υψηλη
ΤάΣη
Οι ΕξΑΓωΓΗ ΕνΕΡΓΕιΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥλΓΑΡιΑΣ ΜΕιωθΗΚΑν ΔΡΑΜΑΤιΚΑ ΣΕ
ΜΟλιΣ ΕνΑ χΡΟνΟ
Του Νικολάι Περουκοφ

πί χρόνια η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται στη Βουλγαρία
ήταν από τις φθηνότερες στην
περιοχή και η χώρα ήταν μεταξύ των ηγετών στην εξαγωγή ρεύματος
στα Βαλκάνια. Τους τελευταίους μήνες,
η κατάσταση άλλαξε σοβαρά. Σήμερα,
λιγότερο από το 40% της ισχύος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (οι λεγόμενες
ΑΠΕ: υδροηλεκτρική, φωτοβολταϊκή και
αιολική ενέργεια) είναι σε λειτουργία μόνο
στη Βουλγαρία. Για εξαγωγή δύσκολα τίθεται θέμα. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή
του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ESO), η μείωση της κατανάλωσης στη Βουλγαρία από την αρχή του
έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2013,
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους είναι 13%, ενώ η μείωση
στις εξαγωγές ανέρχεται στο 22,5% · τις
μειώσεις αυτές το ESO χαρακτηρίζει ως
δραματικές.
Για πολλά χρόνια τα έσοδα από τις εξαγωγές όχι μόνο διασφάλιζαν τον εφησυχασμό των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία, αλλά επίσης μείωναν
τις τιμές του ρεύματος για τον τελικό χρήστη. Ο πυρηνικός σταθμός «Κοζλοντούι», για παράδειγμα, θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές για την αγορά
της Βουλγαρίας χαμηλότερες από τις τιμές
παραγωγής.
Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, όταν η χρέωση για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε
κατά σχεδόν 75%. Περιλαμβάνει επιπλέον
χρέωση για την πράσινη ενέργεια κ.ά., καθώς το τέλος επιβάλλεται για κάθε μεταφερόμενη μέσω του δικτύου μεγαβατώρα
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας προς εξαγωγή.
Ανάμεσα στους άλλους παράγοντες
που επηρεάζουν την αγορά είναι η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στα Βαλκάνια και η υπερπαραγωγή από πηγές
υδροηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αρκεί
για να καλύψει τις ανάγκες της βουλγαρικής αγοράς.
Όλα αυτά επηρεάζουν τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία, οι οποίοι δεν είναι πλέον σε θέση να
προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές. Ο
πυρηνικός σταθμός «Κοζλοντούι» (ισχύος
2.200 MW) είναι προς το παρόν διαθέσιμος μόνο για τη βουλγαρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ίδιο το εργοστάσιο, την άνοιξη
του 2013 ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου εν δυνάμει αγοραστές ενέργειας. Την άνοιξη ο πυρηνικός σταθμός

«Κοζλοντούι» θα μειώσει την παραγωγή
του λόγω προγραμματισμένης επισκευής
του πέμπτου μπλοκ του και έτσι θα αφήσει μια προσωρινή πόρτα στους άλλους
παραγωγούς να προωθήσουν το προϊόν
τους.
Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Maritza
East 2 – η άλλη μεγάλη ενεργειακή μονάδα στη Βουλγαρία (ισχύος 1.600 MW) επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα. Μια σαφής ένδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι
η Mini Maritsa Iztok – η εταιρεία που προμηθεύει άνθρακα στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς στην υδρολογική λεκάνη
του Έβρου, ανακοίνωσε ότι μειώνει την
απόδοσή της, ενώ οι εργαζόμενοι αναγκάζονται σε άδεια άνευ αποδοχών, λόγω της
συρρίκνωσης της παραγωγής των εργοστασίων. Ο λόγος για αυτή την μείωση του
παραγωγικού δυναμικού επίσης προέρχεται από το υψηλό κόστος μεταφοράς.
Κόστος τέτοιου μεγέθους δεν υπάρχει
σε άλλες χώρες της περιοχής. Στην πραγματικότητα, μόνο στη Ρουμανία και στην
Ελλάδα υπάρχει τέλος μεταφοράς και για
την ηλεκτρική ενέργεια προς εξαγωγή,
όμως, σημαντικά χαμηλότερο από ό, τι στη
Βουλγαρία. Αυτό ακριβώς είναι που οδηγεί
στην μη ανταγωνιστικότητα της βουλγαρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την
ευρύτερη περιοχή και είναι ένας από τους
κύριους παράγοντες για τη δραστική μείωση των εξαγωγών από τη Βουλγαρία.
Παρά την κατάσταση αυτή, για την
ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν τα τέλη. Από την Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας και Υδάτων της χώρας ανακοίνωσαν ότι ψάχνουν για άλλους μηχανισμούς με σκόπο τη μείωση της τιμής του
ηλεκτρικού ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση, τα βουλγαρικά φράγματα παράγουν
σημαντικές ποσότητες ενέργειας για να
καλύψουν τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο.
Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα
έχει οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης
ενέργειας και συνεπώς αποκλείστηκε η
εξαγωγή ενέργειας προς την Ελλάδα. Μια
παρόμοια τάση παρατηρείται στα Βαλκάνια, γεγονός που επίσης οδηγεί σε σημαντική μείωση της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος.
Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, τα
προβλήματα του συστήματος ηλεκτρικής
ενέργειας στη Βουλγαρία είναι πολύπλοκα και απαιτούν μια συνολική αναδιοργάνωση.
Μια από τις λύσεις είναι η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς, έτσι ώστε ακόμη
και οι οικιακοί καταναλωτές να μπορούν να
αγοράζουν από την ελεύθερη αγορά.
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РаЗкРачеН РасТеж
ΑΝΙΣΟΤηΤΕΣ ΣΤηΝ ΑΝΑπΤυξη
ТЕриТориалнияТ диСБаланС на иКоноМичЕСКоТо разВиТиЕ В България Е ПлашЕщ
oТ ВЕСЕлин МиТКоВ

Η ΕδΑφικΗ ΑνιΣΟρρΟΠιΑ τΗΣ ΟικΟνΟΜικΗΣ
ΑνΑΠτΥξΗΣ ΣτΗ ΒΟΥλΓΑριΑ ΕινΑι τρΟΜΑκτικΗ
Του Βέσέλιν ΜιΤκοφ

К
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Α
София / σοφια

Видин / ΒινΤιν

МонТана / ΜονΤανα

ν κοιτάξουμε τις διαφορετικές προβλέψεις για τη βουλγαρική οικονομία το 2013
– ακόμη και μετά την πολιτική κρίση, θα
διαπιστώσουμε πως οι διαφορές δεν είναι
πολύ μεγάλες. Ανάμεσα στους πιο αισιόδοξους, το
Υπουργείο Οικονομικών, που προβλέπει αύξηση του
ΑΕΠ κατά 1,9%, και τους πιο απαισιόδοξους, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1,4%), υπάρχει διαφορά των
0,5 ποσοστιαίων μονάδων. Όσον αφορά τα επίπεδα
του πληθωρισμού οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν
στο 3%.
Στα επίπεδα αυτά προστίθενται και δύο θετικές
προσδοκίες – το 2013 αναμένεται να αυξηθούν οι
επενδύσεις (κυρίως λόγω της φυσιολογικής ανάγκης
για αντικατάσταση της αποσβεσμένης κεφαλαιακής
βάσης των εταιρειών), καθώς και να δημιουργηθεί
ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον που να
αναζοωγονήσει την παραγωγή και την εισροή ξένων
κεφαλαίων. Επίσης, αναμένεται η σταθεροποιημένη πια οικονομική κατάσταση και η ασφάλεια των
θέσεων εργασίας να ενθαρρύνει τα νοικοκυριά να
επενδύσουν σε κατοικίες και άλλα αγαθά.
Αυτή όμως δεν είναι παρά μια θετική εικόνα η
οποία παρατηρείται κυρίως στις μεγάλες πόλεις της
Βουλγαρίας. Μια ανησυχητική τάση είναι η εμβάθυνση της διαίρεσης μεταξύ των μεγάλων πόλεων, όπου
υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα και
των υποβαθμισμένων περιοχών με υψηλή ανεργία.
Για παράδειγμα, το 2012 η οικονομία της Σόφιας δη-

ЛИпсаТа На РабОТНИ месТа РеаЛНО е гОЛямаТа
спИРачка За бъЛгаРскаТа ИкОНОмИка
η ΕλλΕΙψη θΕΣΕωΝ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΑπΟΤΕλΕΙ ΤΡΟχΟπΕδη
γΙΑ Τη βΟυλγΑΡΙκη ΟΙκΟΝΟμΙΑ

Снимки: ПР

огато погледнем различните
прогнози за развитието на българската икономика през 2013 г. –
дори и след политическа криза –,
различията не са чак толкова големи. Между
най-големите оптимисти – Министерството на финансите в оставка (прогнозният
растеж на БВП според тях е 1.9%) и най-големите песимисти от Европейската комисия
(1.4%) има разлика от 0.5 процентни пункта.
По отношение на нивото на инфлация експертите се обединяват около здравословните 3%.
Към тези нива добавяме и две положителни очаквания – за 2013 г. се очаква повишаване на инвестициите (основно заради естествената необходимост от подмяна на
амортизираната капиталова база на предприятията) и по-добра бизнес среда, която
да стимулира разрастване на производството и притока на чуждестранни капитали.
Също така очакваме успокоената икономическа обстановка и сигурността на работните места да стимулират домакинствата
в инвестиции в повече жилища и други скъпи
стоки.
Това обаче е само положителната картина, която важи основно за големите градове
в България. Една притеснителна задълбочаваща се тенденция е сериозното разделение
между големи градове, в които има висока икономическа активност, и изостанали
райони с висока безработица. Към 2012 г.
софийската икономика например е създала
близо два пъти повече брутен продукт от
втората област в класацията – Варненска.
Само десет години по-рано варненската

икономика все още е била равна на 70% от
софийската.
„Можем да говорим и за териториален
дисбаланс на общия икономически растеж
– докато едни области са по-слабо повлияни от кризата и техният БВП расте, други
не само че продължават да изостават от
водещата област (София-град), но техният
БВП най-вероятно продължава да намалява“,
коментира директорът на Центъра за икономическо развитие (ЦИР) Георги Прохаски.
За сравнение – брутният продукт на глава
от населението на Силистра е едва 21% от
този в София.
Прохаски казва още, че и през 2013 г. София ще продължава да е центърът на растежа на българската икономика. Според
него „столицата има особен статут“. Тази
ексклузивна позиция е пречка за балансираното икономическо развитие в страната. Така
особено важна за коригиране на моментното състояние би била целенасочена държавна политика, насочена точно към изоставащите райони.
Такива реформи вече са предвидени и бяха
залегнали в новата програма за развитие
на селските райони, част от стратегията
на вече бившето българско правителство.
Независимо от политическата развръзка в
България, е важно в следващия програмен
период за финансиране от ЕС (виж текста
на стр. 24) да се наблегне на производители
в малките населени места. Важна нужда от
инвестиции имат Северозападният регион – известно най-слабо развитият в целия
Европейски съюз – и Родопите. Населението
там е с ограничен поминък, затворен основно в животновъдството и производството
на тютюн.
Липсата на работни места реално е голямата спирачка за българската икономика.
Към края на 2012 г. според официални данни
на НСИ без работа в България са 11.5% от населението, но в някои региони този дял надминава 20 на сто. Тук също се наблюдават
сериозни различия между бедни и богати региони. София-град може да се похвали с едни
от най-ниските стойности в цяла Европа –
3.6%. В същото време във Видин, Монтана,
Враца и Смолян безработицата наистина е
над 20%.
Всъщност постоянните високи нива на
безработица останаха едни от големите
критики към вече бившето правителство
на ГЕРБ. Това остава и едно от големите
предизвикателства пред бъдещите управници на България. Заедно, разбира се, със стимулирането на икономиката там, където
този проблем е ударил най-силно: малките
населени места на страната.

БЕЗРаБоТИЦа В СофИя
Η ανεργία στΗ σοφία

3.6%
БЕЗРаБоТИЦа
В МоНТаНа
Η ανεργία στΗ
Μοντανα

20.8%
БЕЗРаБоТИЦа
ВъВ ВИдИН
Η ανεργία στο Βίντίν

22%
даННИ: НСИ
στοίχία: εθνίκο
στατίστίκο ίνστίτούτο

μιούργησε σχεδόν το διπλάσιο του ΑΕΠ από αυτό
στη Βάρνα, η οποία είναι η δεύτερη περιοχή στην
κατάταξη. Δέκα χρόνια νωρίτερα η οικονομία της
Βάρνα αντιστοιχούσε στο 70% της οικονομίας της
Σόφιας.
«Μπορούμε να μιλήσουμε και για εδαφική ανισορροπία της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης –
ενώ ορισμένες περιοχές έχουν πληγεί λιγότερο από
την κρίση και το ΑΕΠ τους αυξάνεται, άλλες όχι μόνο
υστερούν της κύριας περιοχής της Σόφιας, αλλά
είναι πιθανόν το ΑΕΠ τους να συνεχίσει να μειώνεται, δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Οικονομικής
Ανάπτυξης (CED) κ. Γκεόργκι Προχάσκι. Για σύγκριση – το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην πόλη της Σιλίστρα
αποτελεί μόνο το 21% του ΑΕΠ στη Σόφια.
Ο Προχάσκι είπε επίσης ότι το 2013 η Σόφια θα
συνεχίσει να είναι το κέντρο ανάπτυξης της βουλγαρικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η πρωτεύουσα κατέχει ένα ειδικό καθεστώς». Αυτή η αποκλειστική θέση της είναι αγκάθι για την ισόρροπη
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Γι’αυτό το λόγο,
ιδιαίτερη σημασία θα είχε μια κρατική πολιτική που
θα εστιάζει στην ανάπτυξη αυτών ακριβώς των περιοχών που υστερούν στην οικονομική τους ανάπτυξη.
Τέτοιες μεταρρυθμίσεις ήδη προβλέπονται και
είχαν τεθεί στο νέο πρόγραμμα ανάπτυξης των
αγροτικών περιοχών, ως μέρος της στρατηγικής της
πρώην πλέον βουλγαρικής κυβέρνησης. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις στη Βουλγαρία, είναι
σημαντικό στην επόμενη προγραμματική περίοδο
χρηματοδότησης από την ΕΕ να δοθεί έμφαση στην
χρηματοδότηση των παραγωγών στις μικρές πόλεις.
Σημαντική ανάγκη από χρηματοδότηση έχουν η περιφέρεια της βορειοδυτικής Βουλγαρίας – η λιγότερο ανεπτυγμένη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η περιοχή της Ροδόπης. Ο πληθυσμός εκεί
έχει περιορισμένες δυνατότητες να κερδίζει τα προς
το ζην – κυρίως από κτηνοτροφία και από καλλιέργεια και παραγωγή καπνού.
Η έλλειψη θέσεων εργασίας αποτελεί τροχοπέδη
για τη βουλγαρική οικονομία. Στο τέλος του 2012,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, οι άνεργοι αποτελούν το 11,5%
του πληθυσμού της Βουλγαρίας, ενώ σε ορισμένες περιοχές το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 20%.
Και εδώ παρατηρούνται σοβαρές διαφορές μεταξύ
πλούσιων και φτωχών περιοχών. Η πόλη της Σόφιας
μπορεί να καυχηθεί για ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη – 3,6%. Την ίδια στιγμή στις πόλεις Βίντιν, Μοντάνα, Βράτσα και Σμόλιαν
το ποσοστό των ανέργων είναι στην πραγματικότητα πάνω από 20%.
Τα επίμονα υψηλά επίπεδα ανεργίας ήταν επί
της ουσίας μία από τις κυριότερες επικρίσεις κατά
της πρώην κυβέρνησης του GERB. Το ζήτημα αυτό
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που
έχουν να αντιμετωπίσουν οι μελλοντικοί ηγέτες της
Βουλγαρίας. Καθώς επίσης και η τόνωση της οικονομίας στις μικρές πόλεις της χώρας, όπου το πρόβλημα αυτό είναι πιο σοβαρό.
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„ТРакИя“
дО ляТОТО
ΜΕχΡΙ ΤΟ καλΟκαΙΡΙ
θα ΟλΟκληΡωθΕΙ Ο
αυΤΟκΙΝηΤΟδΡΟΜΟΣ
«ΤΡακΙα»

Παρα το γεγονος ότι υπήρχαν προβλήματα με την κατασκευή του, ο αυτοκινητόδρομος
«Τράκια» θα ολοκηρωθεί μέχρι αρχές Ιουνίου.
Αυτό δήλωσαν εκπρόσωποι των κατασκευαστών
του τμήματος. Μέχρι την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου απομένουν 35 χλμ – μεταξύ των
πόλεων του Ιάμπολ και Καρνομπάτ. 17 χιλιόμετρα
της διαδρομής δόθηκαν στην κυκλοφορία, πριν
την προθεσμία, το καλοκαίρι του 2012. Η υπόλοιπη διαδρομή έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του Φεβρουαρίου του 2013, αλλά μετά την
αναγνώριση λόγων ανωτέρας βίας, στον ανάδοχο
δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου.

НОвИ ЗавОдИ
За бИОгаЗ

ΝΕΕΣ ΜΟΝαδΕΣ
παΡαγωγηΣ βΙΟαΕΡΙΟυ
базираната в София
„Ебиос енерджи“ планира да инвестира 95
млн. евро в изграждането на осем завода
за биогаз през следващите пет години
в България. Основни
акционери в групата
са българската „Електра холдинг“ (с испански инвеститори)
и испанската EQTEC.
Η εταιρεια Ebios
Energy με έδρα στη
Σόφια σχεδιάζει να
επενδύσει 95 εκατ. ευρώ
στην κατασκευή οκτώ
μονάδων βιοαερίου στη
Βουλγαρία στα επόμενα
πέντε χρόνια. Κύριοι μέτοχοι του Ομίλου είναι
η βουλγαρική Electra
Holding (η οποία αποτελείται από ισπανούς
επενδυτές) και η ισπανική EQTEC.

Въпреки че бяха признати проблеми със
строежа, магистрала „Тракия“ все пак ще е
готова до началото на юни. Това обявиха
представители на строителите на трасето. До завършването на магистралата остават 35 км – между Ямбол и Карнобат. 17
км от отсечката бяха пуснати предсрочно
през лятото на 2012 г. Оставащите километри трябваше да бъдат завършени до края
на февруари 2013 г., но след признаването на
форсмажорни събития на изпълнителя бе дадена отсрочка до 31 май.

В София започна
строеж на нова пожарна – първата
от 30 години насам.
Сградата се намира
в квартал „Люлин“
10 и струва 1.6 млн.
лв., които се осигуряват от бюджета
на МВР. Строежът
трябва да приключи в началото на
2014 г. Проектът е
част от приетата
Програма за модернизация на звената
за пожарна безопасност, според която
освен в София строителството на нови
сгради е предвидено
още и в градовете
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Перник, Варна, Бургас и Казанлък. Проектът в Казанлък е
напреднал. Строителството на сградата (също за около
1.6 млн. лв.) започна
през януари 2013 г.

Сградата
струва 1.6 млн.
Το κτίριο κοστίζει
1,6 εκατ. λέβα.

Στη Σόφια ξεκίνησε η
κατασκευή ενός νέου
κτιρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας – το
πρώτο μετά από 30
χρόνια ως σήμερα. Το
κτίριο βρίσκεται στην
περιοχή «Λιούλιν» 10 και

κοστίζει 1,6 εκατ. λέβα.
Η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2014. Το
έργο αποτελεί μέρος
του εγκεκριμένου προγράμματος για εκσυγχρονισμό και τεχνικό
εξοπλισμό των μονάδων
πυρασφάλειας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα η
κατασκευή νέων κτιρίων
θα γίνει στη Σόφια, αλλά
και επίσης στις πόλεις
Πέρνικ, Βάρνα, Μπουργκάς και Καζανλάκ όπου
το έργο έχει ήδη προχωρήσει. Η κατασκευή του
συγκεκριμένου κτιρίου
(επίσης για περίπου 1,6
εκατ. λέβα) ξεκίνησε τον
Ιανουάριο του 2013.

Снимки: ПР

НОвИ пОжаРНИ
ΝΕα κΤΙΡΙα ΤηΣ πυΡΟΣβΕΣΤΙκηΣ υπηΡΕΣΙαΣ

1.2 млрд. лв.
бюджет за София
Εγκρίθηκε
προϋπολογισμός αξίας 1,2
δισεκ. λέβα για τη Σόφια
ОдОбреният след мнОгО дебати бюджет на София за 2013 г. е
на стойност 1.190 млрд. лв. Няма значителна промяна от бюджета за 2012 г., който бе 1.272 млрд. лв., като разликата е в отделените по-малко пари за метрото и все още неодобрени проекти в
инвестиционната програма. Приоритетните области остават
същите – образование, реформа в транспорта, екология и инвестиции в инфраструктура. Предвидените приходи за града са в
размер на 887.8 млн. лв. От данъци се очаква да постъпят около
229 млн. лв.

Μετά άπό πόλλες ςυζητηςεις εγκρίθηκε προϋπολογισμός αξίας 1,190
δισ. λέβα για τη Σόφια για το 2013. Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στον προϋπολογισμό σε σχέση με το 2012, ο οποίος ανερχόταν σε 1,272
δισεκ. λέβα – η διαφορά προκύπτει από τα λιγότερα χρήματα που επιχορηγούνται για την κατασκευή του μετρό και από κάποια έργα του επενδυτικού
προγράμματος που δεν έχουν εγκριθεί ακόμα. Οι τομείς προτεραιότητας
παραμένουν ίδιοι – εκπαίδευση, μεταρρύθμιση στον τομέα των μεταφορών,
του περιβάλλοντος και των επενδύσεων σε υποδομές. Τα έσοδα που προβλέπονται για την πόλη είναι αξίας 887,8 εκατ. λέβα. Από φόρους αναμένεται να
εισέλθουν 229 εκατ. λέβα περίπου.

ПОдОбРеН бИЗНес клИмаТ
BΕλΤΙωΣη ΤΟυ
ΕπΙχΕΙΡημαΤΙκΟυ κλΙμαΤΟΣ

рязкО пОдОбряВане на бизнес климата
отчете Националният статистически
институт (НСИ) в
месеца на националните протести и
оставката на кабинета „Борисов“. Средното повишение
през февруари е 5.7
процентни пункта
спрямо януари, като
това е следствие от
по-добри оценки във
всички сектори. Найсериозно е подобрението в продажбите на дребно, като
секторният показател показва повишаване на оценките за
бизнес средата с 11.7
пункта. „Регистрира
се повишен оптимизъм в прогнозите на
търговците за следващите три месеца“,
коментират от НСИ.

βελτιωςη τόυ επιχειρηματικού κλίματος το
Φεβρουάριο ανέφερε το
Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (NSI), μήνα κατά
τον οποίο σημειώθηκαν
οι εθνικές διαδηλώσεις
και η παραίτηση της κυβέρνησης «Μπορίσοφ».
Η μέση αύξηση με 5,7
ποσοστιαίες μονάδες το
Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο,
είναι συνέπεια των υψηλότερων εκτιμήσεων σε
όλους τους τομείς. Σημαντικότερη βελτίωση
υπαρχει στον τομέα των
λιανικών πωλήσεων, καθώς ο δείκτης σημειώνει
11,7 μονάδες υψηλότερη
εκτίμηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Καταγράφεται αύξηση
αισιοδοξίας στις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τους επόμενους
τρεις μήνες», σχολίασαν
από το NSI.

ДЦК
емиСия за
800 млн. лв.

В края на феВруари Министерството на финансите пласира шестмесечната емисия Държавни ценни книжа (ДЦК) в обем от 800 млн. лева. Средната годишна доходност на одобреното количество е 1,00%. С най-голям дял придобити бонове са банките - 81,3%. Постъпилите средства влизат във фискалния резерв. С тях се компенсират 841-те млн. лева, с които
бяха платени европейските субсидии на зърнопроизводителите.

ΕΚΔΟΣΗ
ΤΊΤΛΩΝ ΓΊΑ
800 ΕΚΑΤ.ΛΕΒΑ

ςτά τελη Φεβρόυάριόυ, το υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρίας προώθησε επιτυχώς εξαμηνιαία ομόλογα ύψους 800 εκατ. λέβα. Η μέση ετήσια απόδοση όλου του εγκεκριμένου ποσού είναι 1,00%. Μεγαλύτερο
μερίδιο των εντόκων γραμματίων - 81,3% - έχουν οι τράπεζες, 9,5% τα συνταξιοδοτικά ταμεία και 9,2% άλλοι
επενδυτές. Τα κεφάλαια από τα ομόλογα, τα οποία εισέρχονται στο δημοσιονομικό απόθεμα, πρόκειται να
αντισταθμίσουν τα 841 εκατ. λέβα, που χορηγήθηκαν ως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στους σιτοπαραγωγούς.
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ЕНЕРгИйНаТа
сИсТЕма ЗапОчва
да сТава „ЗЕлЕНа“
LightSail се стреми да направи енергията по-екологично чиста,
като създаде повече възможности тя да бъде складирана
ОТ ЕриКаО ДжийС

ΤΟ ΕΝΕΡγΕΙακΟ
ΣύΣΤημα γΙΝΕΤαΙ
«πΡαΣΙΝΟ»

Η LightSail επιδιώκει να κάνει την ενέργεια πιο φιλική στο περιβάλλον,
δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για την αποθήκευσή της

Από Τόν Erica GiES
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Σ

τις πρώην εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής στο Όκλαντ της Καλιφόρνια,
βρίσκεται ένα μηχάνημα από το οποίο
προεξέχουν έμβολα και κύλινδροι. Τα
τελευταία συνδέονται με ένα σωλήνα που διέρχεται μέσα από τον τοίχο και καταλήγει σε μία μεγάλη
δεξαμενή μπροστά σε ένα κτίριο από την αρχή του
περασμένου αιώνα.
Ίσως αυτό να είναι το μέλλον της ενέργειας.
Το σύστημα πεπιεσμένου αέρα που εφευρέθηκε από το εικοσιτετράχρονο παιδί - θαύμα Daniel
Fong και τους πενηντάχρονους συνέταιρούς της,
στη LightSail Energy φαίνεται σαν να έχει δημιουργηθεί στην αρχή της βιομηχανικής εποχής, ενώ
στην ουσία είναι ένα πολύ σύγχρονο τεχνολογικό
επίτευγμα.
Οι συνέταιροι στη LightSail Energy θέλουν να
αλλάξουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο πα-

Снимка: forbes българия

В

бившите помещения на пожарната в Оукланд, Калифорния, стои
една машина, от която стърчат
бутала и цилиндри. Те са свързани към тръба, която минава през стената и
стига до голям резервоар пред строената в
началото на миналия век сграда.
Може би точно това е бъдещето на енергетиката.
Системата за сгъстен въздух, изобретена от 24-годишия вундеркинд Дейниъл Фонг
и нейните прехвърлили 50-те партньори в
LightSail Energy, изглежда взета от началото на индустриалната ера, но всъщност е
най-съвременно технологично постижение.
Партньорите в LightSail Energy искат изцяло
да променят начина, по който генерираме
и употребяваме енергия. Целта е да се съз-

„Дадох си
сметка, че
пред нас е
един почти
безграничен
пазар”
«Συνειδητοποίησα ότι
έχουμε μπροστά μας μια
σχεδόν απεριόριστη αγορά»

Съоснователката на
LightSail Energy
Дейниъл Фонг е едва на
24 години
Η συνιδρύτρια του LightSail
Energy Daniel Fong είναι
μόλις 24 χρόνων
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даде чист и икономичен начин за складиране
на електричество, което да бъде връщано
в енергийната система тогава, когато от
него има най-голяма нужда. Това ще бъде изключително важно, ако екологично чистите
възобновяеми, но непостоянни източници на
електричество като слънчевата и вятърната енергия успеят някога да изместят изкопаемите горива.
„LightSail разпоТАКА ИЗГЛЕЖДА
лага с потенциала
РЕЗЕРВОАРЪТ ЗА
да стане най-евЕНЕРГИЯ НА LIGHTSAIL
тината технолоENERGY
гия, ако нещата
станат такива,
каквито ги очакваме”, казва гуруто на зелените
технологии Винод
Хосла, водещ рисков капиталист
в Силициевата долина, който е инвестирал 15 млн.
долара в проекта
LightSail.
С увеличаване
на възобновяемата енергия в електропреносната
мрежа доставчиците на електричество ще бъдат изправени пред необходимостта да строят електроцентрали за
милиарди долари за „пиковите часове”, за да
уравновесяват търсенето и предлагането
в моменти, когато вятърът спре да духа, а
слънцето не грее. Доставчиците биха направили всичко, за да избегнат изграждането на
нови електроцентрали и електропреносни
мрежи, ако проблемът може да се реши със
складиране на електроенергията. „Дадох си
сметка, че пред нас е един почти безграничен пазар”, разказва серийният предприемач
и главен изпълнителен директор на LightSail
Стив Крейн.
През 2009 г. той основава LightSail – стартъп, в който Фонг е главен учен, а главен
технически директор става 54-годишният
инженер Едуин Бърлин-младши. Фонг напуска
училище на 12-годишна възраст и отива да
учи в колеж, на 17 години работи върху ядрен
синтез в Принстън, а на 20 се премества в
Силициевата долина. Хосла казва, че само за
15 минути разбрал, че иска да инвестира в
това момиче.
Фонг е убедена, че нейните открития
в технологията за складиране на сгъстен
въздух ще позволят на LightSail да доставя
много по-евтино електричество, отколкото една газова електроцентрала. Инстала34 | ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Партньорите в LightSail
Energy искат
да променят
начина, по
който генерираме и употребяваме
енергия
Οι συνέταιροι
στη LightSail
Energy θέλουν
να αλλάξουν
τον τρόπο µε
τον οποίο παράγεται και
καταναλώνεται
η ενέργεια.

ράγεται και καταναλώνεται η ενέργεια. Ο στόχος
είναι να δημιουργηθεί ένας καθαρός και οικονομικός τρόπος για την αποθήκευση της ηλεκτρικής
ενέργειας ο οποίος να της επιτρέπει να επιστρέφει
στο ενεργειακό σύστημα όταν είναι περισσότερο
απαραίτητη. Και αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό
εάν οι οικολογικά καθαρές, ανανεώσιμες αλλά διαλείπουσες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, μπορέσουν
κάποτε να εκτοπίσουν τα ορυκτά
καύσιμα.
«Αν τα πράγματα εξελιχθούν
όπως τα περιμένουμε, η LightSail
μπορεί να καταστεί η πιο οικονομική τεχνολογία»,
σημειώνει ο Vinod
Khosla – γκουρού
των πράσινων
τεχνολογιών και
κορυφαίος επενδυτής venture
capital στη Silicon
Valley.
Με την αύξηση
ΕΤΣΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΔΕΞΑτων ανανεώσιμων
ΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
LIGHTSAIL ENERGY
πηγών ενέργειας
στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας, οι προμηθευτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανάγκη να κατασκευάσουν σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις «ώρες αιχμής» με σκοπό την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης τις ώρες
που ο αέρας σταματά να φυσάει και ο ήλιος δεν
λάμπει. Οι προμηθευτές θα κάνουν τα πάντα για να
αποφευχθεί η κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και δικτύων αν το πρόβλημα μπορεί
να λυθεί με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. «Συνειδητοποίησα ότι έχουμε μπροστά μας
μια σχεδόν απεριόριστη αγορά», δηλώνει ο Steve
Crane – επιχειρηματίας και εκτελεστικός διευθυντής της LightSail.
Το 2009 ο τελευταίος ίδρυσε την LightSail –
όπου η Fong είναι η επικεφαλής επιστήμονας και ο
πενηντατετράχρονος μηχανικός Έντουιν Μπέρλιν
jr. – κύριος διευθυντής τεχνολογίας. Η Fong εγκατέλειψε το σχολείο στην ηλικία των 12, στα 17 της
ξεκίνησε να εργάζεται για την πυρηνική σύνθεση
στο Πρίνστον και στα 20 μετακόμισε στη Silicon
Valley. Ο Khosla θυμάται πως σε μόλις 15 λεπτά
συνειδητοποίησε ότι θέλει να επενδύσει σε αυτό το
κορίτσι.
Η Fong είναι πεπεισμένη ότι οι ανακαλύψεις της
στον τομέα της τεχνολογίας για την αποθήκευση
πεπιεσμένου αέρα θα επιτρέψει στην LightSail να
προμηθεύει πολύ πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια
από ό,τι μια μονάδα φυσικού αερίου. Η εγκατάστα-

изТОчник: ENTSO-ETA; ДАнниТЕ СА зА 2010 Г.
πηγη: ENTSO-Eτά; στΟιχειά εινάι γιά τΟ 2010

цията функционира по прост начин – представете си водохранилище, което събира
дъждовна вода.
Едно бутало сгъстява въздуха в резервоара. По време на процеса въздухът произвежда топлинна енергия. Тя се съхранява в
резервоара (виж графиката) и при нужда се
освобождава от турбини. Те от своя страна
генерират електричество. От LightSail уверяват, че в много голяма степен са успели да
намалят количеството изгубена топлина и
по този начин са снижили разходите по складирането на сгъстен въздух.
Успехът на фирмата е убедителен не
само технологично. През ноември 2012 г.
фирмата набра нови инвестиции за 35 млн.
долара. Сред интересните имена, включили
се в проекта, е самият Бил Гейтс, който се
съгласява да финансира LightSail след вдъхновяваща среща с Дейниъл Фонг в дома си в Сан
Франциско. Питър Тийл – един от ранните
инвеститори във Facebook, също помага на
фирмата.
LightSail ще построи пилотен проект,
който се очаква да бъде включен в мрежата на вятърна ферма в Тексас. „Възможно е
това да се окаже добро икономическо разрешение за големия потенциален пазар за
средно големи инсталации за складиране на
енергия”, смята Ендрю Оливър, изпълнителен
директор на оператора на вятърна ферма
Renewable Energy Systems Americas.
Стартъпът е изправен пред множество
конкуренти, които могат по-скоро от него
да се появят на пазара, смята анализаторът
на Lux Research Брайън Уоршей. Според неговите изчисления глобалният пазар за складиране на енергията в мрежата ще възлиза
на 1.4 млрд. долара през 2015 г. А ето какво
мисли самата Фонг: „От изключителна важност е тази индустрия да предложи технология на действително ниска цена”.

Миналия
ноември във
фирмата
инвестира дори Бил
Гейтс
Τον περασμένο Νοέμβριο
στην εταιρεία
επένδυσε ακόμη και ο Bill
Gates

ДрУГи ВъзОБнОВяЕми изТОчници:
άλλεσ άνάνεώσιμεσ
πηγεσ:

ЕНЕРгИЕН мИкс
БълГАрия Е СрЕД лиДЕриТЕ В ЕВрОПА ПО
Дял нА яДрЕнАТА ЕнЕрГия нА ПАзАрА

ΕΝΕΡγΕΙακΟ μΕΙγμα
Η ΒΟΥλγΑρίΑ ΕίΝΑί μΕΤΑξΥ ΤωΝ ΗγΕΤωΝ ΣΤΗΝ
ΕΥρωπΗ μΕ ΤΟ μΕρίδίΟ ΤΗΣ πΥρΗΝίΚΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΕργΕίΑΣ ΣΤΗΝ ΑγΟρΑ

0.8%

ση λειτουργεί με απλό τρόπο – φανταστείτε μια δεξαμενή που συλλέγει νερό της βροχής. Ένα έμβολο
συμπιέζει τον αέρα μέσα στη δεξαμενή. Κατά τη
διάρκεια της διεργασίας ο αέρας παράγει θερμότητα η οποία αποθηκεύεται στη δεξαμενή (βλέπε
διάγραμμα) και εάν χρειαστεί, απελευθερώνεται
από τους στροβίλους. Οι στρόβιλοι με τη σειρά
τους παράγουν ηλεκτρισμό. Από τη LightSail βεβαιώνουν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καταφέρει να μειώσουν την απώλεια θερμότητας και έτσι
έχουν κατεβάσει και το κόστος της αποθήκευσης
πεπιεσμένου αέρα.
Η επιτυχία της εταιρείας δεν είναι σημαντική
μόνο από τεχνολογική άποψη. Το Νοέμβριο του
2012 η εταιρεία εξασφάλισε νέα επενδυτικά κεφάλαια ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα
στα γνωστά πρόσωπα που συμμετέχουν στο ίδιο
σχέδιο είναι ο Bill Gates, ο οποίος συμφώνησε να
χρηματοδοτήσει την LightSail μετά από μια συναρπαστική συνάντηση με την Daniel Fong στο σπίτι
του στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Peter Thiel – ένας από
τους πρώτους επενδυτές του Facebook, επίσης βοηθά την εταιρεία.
Η LightSail θα κατασκευάσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να συνδεθεί στο
δίκτυο ενός αιολικού πάρκου στο Τέξας. «Υπάρχει
περίπτωση αυτή να είναι μια καλή οικονομική λύση
για την μεγάλη δυνητική αγορά για τις μέτριου μεγέθους εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας»,
θεωρεί ο Andrew Oliver, εκτελεστικός διευθύντής
του φορέα εκμετάλλευσης του αιολικού πάρκου
Renewable Energy Systems Americas.
Η εκκίνηση αντιμετωπίζει πολλούς ανταγωνιστές που μπορούν να εισέλθουν πιο γρήγορα στην
αγορά, δηλώνει ο αναλυτής της Lux Research Brian
Uorshey. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η
παγκόσμια αγορά για την αποθήκευση ενέργειας στο δίκτυο θα ανέλθει στα 1,4 δισεκατομμύρια
δολάρια το 2015. Τι πιστεύει γι’αυτό η ίδια η Fong:
«Είναι ζωτικής σημασίας αυτή η βιομηχανία να μπορεί να προσφέρει την τεχνολογία σε πραγματικά
χαμηλή τιμή».

БългаРИя
ΒΟυλγαΡΙα
ВЕц
υδρΟηλεκτρικΟσ
στάθμΟσ

7.8%

13.2%
яДрЕнА
ЕнЕрГия
πυρηνικη
ενεργειά

34.6%

ФОСилни
ГОриВА
Ορυκτά
κάυσιμά

51.4%

Ес
ΕΕ
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ВЕц
υδρΟηλεκτρικΟσ
στάθμΟσ

17.2%
яДрЕнА ЕнЕрГия
πυρηνικη ενεργειά

26.3%

ФОСилни
ГОриВА:
Ορυκτά
κάυσιμά:

48.7%
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„Отделяме голямо
внимание на качеството”
От края на 2012 г. Георги Деянов е изпълнителен директор на „EKO България”. Компанията е основана през
2002 г. като част от Hellenic Petroleum Group - най-голямата търговска и индустриална група в Гърция, играеща решаваща роля в развитието на енергийния сектор в Югоизточна Европа. „EKO България” има мрежа
от 82 бензиностанции ЕКО и 4 петролни бази в страната. „Балкански хоризонти“ се срещна с г-н Деянов в
централата на фирмата в София

«Δίνουμε μεγάλη
προσοχή στην ποιότητα»
Από τα τέλη του 2012 ο Γκεόργκι Ντεγιάνοφ είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΚΟ Bulgaria. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002,
ως μέλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια – ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό όμιλο στην Ελλάδα και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η EKO Bulgaria διαθέτει ένα δίκτυο από 82 σταθμούς και 4 εγκαταστάσεις πετρελαίου στη χώρα. Η ομάδα του «Βαλκανικοί Ορίζοντες» συνάντησε τον κ. Ντεγιάνοφ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σόφια.

Какви са целите, които си поставяте?
Дългосрочно – добра възвръщаемост на инвестициите. В краткосрочен план това означава
увеличаване на обемите и оптимизиране на
разходите. В нашия бизнес е много важно къде
си ситуиран, защото инвестициите са сериозни
и е решаващо къде са твоите обекти. Затворихме 2012 г. с 82 обекта, амбициите са в следващите няколко години те да станат 100-110. Това е цел, която преследваме и ще развием система за франчайз. Считаме, че
ще я направим работеща. Предстои да влезем в един нов
бизнес за нас – да зареждаме самолети на софийското летище. Получихме такъв лиценз и работим по практическото осъществяване на проекта.
Имате ли стратегически цели по отношение на лоялността на клиентите?
Наистина се фокусираме върху фирмените клиенти или
клиенти на дребно, които имат карти за лоялност. Ние
даваме на тези клиенти такива условия, че те да са доволни от отношенията ни и това да е така дългосрочно.
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Κε Ντεγιάνοφ, σε τι κατάσταση αναλάβατε την ΕΚΟ Bulgaria;
Η εταιρεία λειτουργεί καλά, τα τελευταία χρόνια σημειώνουμε
άνοδο παρά τη συνολική μείωση των πωλήσεων στην αγορά. Το
Υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει μέτρα να «βγάλει στην επιφάνεια» την επιχείρηματικότητα και αρκετές πωλήσεις ήρθαν στο
φως. Ωστόσο, οι όγκοι των μεγάλων παικτών μειώνονται αλλά
ευτυχώς όχι στη δική μας περίπτωση. Η εταιρεία κινείται σταθερά προς την απόκτηση νέων μεριδίων στην αγορά. Είμαστε καλά
δομημένοι, ισορροπημένοι, έχουμε ποιότικό προσωπικό και στεκόμαστε σταθερά στην αγορά του πετρελαίου στη Βουλγαρία.
Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει;
Μακροπρόθεσμα – καλή απόδοση της επενδύσεων.
Βραχυπρόθεσμα αυτό σημαίνει αύξηση του όγκου των
πωλήσεων και βελτιστοποίηση του κόστους. Στη δική
μας επιχείρηση σημαντικό είναι το πού βρίσκεσαι, διότι
οι επενδύσεις είναι σοβαρές και είναι καθοριστικό σε
ποια σημεία είσαι τοποθετημένος. Κλείσαμε το 2012 με
82 χώρους και φιλοδοξούμε μέσα στα επόμενα χρόνια
να τους κάνουμε 100-110. Αυτός είναι ένας στόχος που επιδιώκουμε και θα αναπτύξουμε με σύστημα franchise. Πιστεύουμε
ότι θα το καταστήσουμε εφικτό. Προκείται επίσης να εισέλθουμε
σε μια νέα για εμάς αγορά – να ανεφοδιάζουμε με καύσιμο τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Σόφιας. Λάβαμε μια τέτοια άδεια
και δουλεύουμε για την πρακτική υλοποίηση του έργου.
Έχετε στρατηγικούς στόχους όσον αφορά την αφοσίωση
των πελατών;
Πράγματικά εστιάζουμε στους εταιρικούς πελάτες και στους
πελάτες λιανικής που έχουν «κάρτες πιστού πελάτη». Δίνουμε
σε αυτούς τους πελάτες τέτοιου είδους συνθήκες, ώστε να είναι
ευχαριστημένοι με τη σχέση μας και αυτό να συμβαίνει μακροπρόθεσμα.

Снимкa: EKO България

Г-н Деянов, в какво състояние поехте „EKO България”?
Компанията работи добре, в последните години бележим ръст, въпреки общия спад на продажбите на пазара.
Финансовото министерство предприе стъпки, които да
„изсветлят” бизнеса, и доста продажби излязоха на светло. Въпреки това обемите на големите играчи се свиват,
за щастие нашият случай не е такъв. Компанията върви
стабилно в посока да завладява пространство от пазара.
Ние сме добре структурирани, балансирани, имаме качествен персонал и стоим стабилно на петролния пазар
в България.

Какви са трудностите пред бизнеса на „EKO България”? Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει η επιχείρηση της EKO
Една от спецификите на ситуацията у нас е, че хората
Bulgaria;
бъркат реалността със своите желания. Когато насеΜία από τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης στη χώρα μας είναι ότι
лението погледне цените на горивата, ще каже, че са
οι άνθρωποι συγχέουν την πραγματικότητα με τις επιθυμίες τους.
много скъпи. От друга страна, цените са едни от найΌταν ένας κάτοικος της Βουλγαρίας κοιτάξει τις τιμές των καυσίниските в ЕС. Хората мерят през джобовете си, въпреки
μων, θα πει πως είναι υψηλές. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές είναι
че страната няма ресурс да добива суровината. Така тя
από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άνθρωποι έχουν
зависи изцяло от външния пазар. Там никой не се интеως κριτήριο την τσέπη τους, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει
ресува от покупателната способност на хората, а към
πόρους για εξόρυξη πρώτων υλών. Γι ‘αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήтова добаваме и че ценаρου από την ξένη αγορά στην
та на суровината е силно
οποία κανείς δεν ενδιαφέρεται
зависима от световната
για την αγοραστική δύναμη των
НИе сме дОбРе сТРукТуРИРаНИ,
конюнктура.
ανθρώπων. Στα παραπάνω προбалаНсИРаНИ И сТОИм сТабИлНО
По принцип всички учасστίθεται και το γεγονός ότι η τιμή
На пеТРОлНИя паЗаР в бългаРИя
тници в икономическия
της πρώτης ύλης εξαρτάται σε
процес зависят от цената
μεγάλο βαθμό από την παγκόна горивото. Това ги прави
σμια οικονομία.
чувствителни към тези
Σε γενικές γραμμές, όλοι όσοι
цени. Държавата наложи
συμμετέχουν στην οικονομική
изисквания, които налагат
διαδικασία εξαρτώνται από την
сериозни инвестиции в бизτιμή των καυσίμων. Αυτό τους
неса ни. Това е с цел да се поκαθιστά ευπαθείς στις τιμές. Το
добри дисциплината на паκράτος εισήγαγε απαιτήσεις που
зара. Това трябва да е ясно
επιβάλλουν σημαντικές επενна хората. В последните
δύσεις στην επιχείρησή μας. Ο
три години беше изхарчен
σκοπός είναι να βελτιωθεί η πειголям финансов ресурс, за да
θαρχία της αγοράς και αυτό θα
се върви в посока на подоπρέπει να είναι σαφές στους ανбряване контрола на пазара.
θρώπους. Κατά τα τελευταία τρία
Това е добре, защото наши
χρόνια δαπανήθηκαν μεγάλοι οιсъседни държави изучават
κονομικοί πόροι για να συνεχίσει
опита ни с идеята те сами
να βελτιώνεται η εποπτεία της
да го прилагат.
αγοράς. Αυτό είναι καλό γιατί οι
γειτονικές μας χώρες μελετούν
Позитивно ли гледате на
την εμπειρία μας με την προοбъдещето на „EKO Бългаπτική να την εφαρμόσουν.
рия”?
Няма причина да не е така.
Βλέπετε θετικά το μέλλον της
„EKO България” е поделеΕΚΟ Bulgaria;
ние на голяма компания,
Δεν υπάρχει λόγος να είναι αλкоято разполага с няколко
λιώς. Η EKO Bulgaria είναι τμήμα
рафинерии в непосредствеμιας μεγάλης εταιρείας, που διна близост. Това ни прави
αθέτει μερικά διυλιστήρια στην
много сериозен фактор
περιοχή. Το γεγονός αυτό μας
на пазара. В компанията
καθιστά πολύ σοβαρό παράγοντα
– говоря и в Гърция, но и в
στην αγορά. Η εταιρεία – και στην
ГеорГи Деянов / ΓκεόρΓκι ΝτεΓιάΝόφ,
нашия офис, работят хора,
Ελλάδα αλλά και στη Βουλγαρία
executive director, εκό Bulgaria
които знаят какво правят.
είναι στελεχωμένη από ανθρώТе имат мотивацията да
πους που ξέρουν τι κάνουν. Έχουν
постигнат поставените
το κίνητρο να πετύχουν τους στόΕΙμαΣΤΕ καλα δΟμημΕΝΟΙ, ΙΣΟΡΡΟπημΕΝΟΙ, χους που έχουν θέσει, κάτι που με
цели, което пък ми дава споκαΙ ΣΤΕκΟμαΣΤΕ ΣΤαθΕΡα ΣΤηΝ αγΟΡα ΤΟυ τη σειρά του μου δίνει σιγουριά
койствие по отношение на
бъдещето. Аз не мисля, че е
όσον αφορά το μέλλον. Δεν νομίζω
πΕΤΡΕλαΙΟυ ΣΤη ΒΟυλγαΡΙα
решаващо кой ще ръководи
ότι είναι κρίσιμο το ποιος θα διευтази компания. С екип като
θύνει αυτή την εταιρεία. Με μια
нашия работата ни винаги ще е успешна. Също така
ομάδα σαν τη δική μας, το έργο μας θα είναι πάντα επιτυχές. Επίσης,
традиционно ние имаме име на компания, която предлаπαραδοσιακά έχουμε το όνομα μιας εταιρείας που προσφέρει ποιοга качествени продукти. Отделяме голямо внимание на
τικά προϊόντα. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην ποιότητα – τον τελευкачеството – като в последно време работим да даваме ταίο καιρό εργαζόμαστε για να δώσουμε περισσότερη αξία στους
повече стойност на нашите клиенти, без да увеличаваπελάτες μας, χωρίς να αυξάνουμε την τιμή. Πιστεύω ότι οι πελάτες
ме цената. Вярвам, че клиентите ни оценяват това.
μας το εκτιμούν.
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Ernst
&Young
Най-високо Ниво

Υπηρεσίεσ ΥψηλότερόΥ επίπεδόΥ
Като световен лидер в одита, данъчните и консултантските услуги и сделките „Ърнст и Янг” глобално
има 167 000 служители в 152 държави. Всички те са обединени от общи ценности и отдаденост на качеството, помагат на своите клиенти и по-широки общности
да достигнат своя потенциал.
„Ърнст и Янг” е в България от 1992 г. Екипът тук е
съставен от местни и чужди опитни специалисти, които постоянно следят българските и международните
счетоводни, одитни, данъчни и законови изменения и
тенденции. Това са над 200 души, работещи активно, с
обективен и глобален подход. Качеството на „Ърнст и
Янг” е в качеството на хората в компанията.
Ето и основните дейности на „Ърнст и Янг”:
Одит услуги: „Ърнст и Янг” следва своя глобална одит
методология и винаги избира най-ефикасния и ефективен начин на работа създава одит план, съобразен с конкретните нужди на клиента, като прилага
съответните международни стандарти. Работата на одит екипите също се
състои в помощ на компаниите да намерят най-добрия начин за управление на
риска, консултиране по въпроси за финансовата отчетност, разследване на измами и консултиране по междуфирмени спорове и др.
Данъчни услуги: Екипът на „Ърнст и Янг” предлага
консултантски услуги в областта на преки корпоративни данъци, косвени данъци, лични данъци и осигуровки,
трансферно ценообразуване, международно данъчно
планиране, финансово-счетоводни услуги, правни услуги.
Консултантски услуги по сделки: Съветите, които
екипът на „Ърнст и Янг” дава на клиентите за осъществяване на печеливша сделка, включват широк диапазон
от услуги: финансов и оперативен дю дилиджънс, услуги
по оценяване и моделиране на бизнеса, по сливания и
придобивания, проектно финансиране, преструктуриране.
За повече информация посетете www.ey.com
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Ως παγκόςμιός ηγέτης ςτις έλέγκτικές, φορολογικές,
συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις συναλλαγές, η Ernst & Young
έχει 167.000 υπαλλήλους σε 152 χώρες παγκοσμίως. Αυτό που τους
ενώνει είναι οι κοινές αξίες και η αφοσίωση στην ποιότητα, στο να
βοηθούν τους πελάτες τους και την ευρύτερη κοινωνία να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους.
Η Ernst&Young δραστηροποιείται στη Βουλγαρία από το 1992.
Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους ντόπιους και ξένους ειδικούς
που παρακολουθούν συνεχώς τις βουλγαρικές και τις διεθνείς λογιστικές, ελεγκτικές, φορολογικές αλλαγές και τάσεις. Πρόκειται για
πάνω από 200 άτομα που εργάζονται ενεργά με αντικειμενική και
σφαιρική προσέγγιση. Η ποιότητα της Ernst& Young έγκειται στην
ποιότητα των ανθρώπων/στελεχών της εταιρείας.
Οι κύριες δραστηριότητες της Ernst & Young είναι:
Υπηρεσίες ελεγχου: Η Ernst&Young ακολουθεί την παγκόσμια
ελεγκτική μεθοδολογία και πάντα επιλέγει
τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο
εργασίας, δημιουργώντας ένα σχέδιο ελέγχου
σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του πελάτη και
με την εφαρμογή των σχετικών διεθνών προτύπων. Το έργο των ομάδων ελέγχου είναι επίσης να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βρουν
τον καλύτερο τρόπο για τη διαχείριση του κινδύνου, να τις συμβουλεύουν σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στη διερεύνηση της απάτης και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των εταιρειών και άλλα.
Φορολογικές Υπηρεσίες: Η ομάδα της Ernst & Young προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των άμεσων εταιρικών
φόρων, των έμμεσων φόρων, των προσωπικών φόρων και των
ασφαλιστικών εισφορών, στις τιμές μεταβίβασης, το διεθνή φορολογικό προγραμματισμό, τις χρηματοοικονομικές και λογιστικές
υπηρεσίες και τις νομικές υπηρεσίες.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες συναλλαγών: Οι συμβουλές που η
ομάδα της Ernst & Young παρέχει στους πελάτες της περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με σκοπό την επιτεύξη των επικερδών συναλλαγών τους: due diligence υπηρεσίες αξιολόγησης
και μοντελοποίησης της επιχειρηματικότητας, συγχωνεύσεων και
εξαγορών, χρηματοδότησης έργων, αναδιάρθρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.ey.com
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Прехвърляне
към Перфекто
от Alpha Bank
България
Μεταφορά στο
στεγαστικό δάνειο
Perfectο της Alpha
Bank Βουλγαρίας

Μ

έχρι το τέλος του Απριλίου 2013 η Alpha Bank
Βουλγαρίας προσφέρει ευνοϊκούς όρους στους
πελάτες που θέλουν να μεταφέρουν τo στεγαστικό τους δάνειο στην Alpha Bank και να επωφεληθούν από το Στεγαστικό Δάνειο Perfectο της τραπέζης.
Μεταξύ των προνομιακών όρων που παρέχονται στους πελάτες είναι η μεταφορά χωρις έξοδα αιτήσεως και μεταφοράς για τα
υφιστάμενα στεγαστικα δάνεια.
Ο σκοπός της ειδικής προσφοράς της Alpha Bank είναι να
διευκολύνει τους πελάτες να μεταφέρουν το υπάρχον στεγαστικό δάνειό τους και να επωφεληθούν από το πιο ανταγωνιστικό
προϊόν στεγαστικού δανείου στην αγορά σήμερα.
Το νέο Στεγαστικό Δάνειο Alpha Perfecto προσφέρει την μεγαλυτερη περίοδο σταθερού επιτοκίου – μέχρι 10 έτη. Με επιλογή του πελάτη η διάρκεια του σταθερού επιτοκίου μπορεί να
είναι 3, 5 ,7 ,ή 10 έτη.
Το νεο στεγαστικό δάνειο Perfecto απο την Alpha Bank ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών παρέχοντάς τους ασφάλεια, σταθερότητα, προβλεψιμότητα των μελλοντικών πληρωμών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το
πλησιέστερο κατάστημα της Alpha Bank, την ιστοσελίδα www.
alphabank.bg ή την on line πλατφόρμα www.loanadvisor.eu .

И

до края на месец април 2013 г. Alpha Bank България предоставя изгодни условия на клиентите, които искат да прехвърлят съществуващите си кредитни експозиции и да се
възползват от Alpha жилищен кредит Перфекто. Сред
преференциалните условия, които клиентите получават, е освобождаване от такса кандидатстване и одобрение, както и 0% такса усвояване при прехвърляне
на съществуващите ипотечни кредити. В допълнение
Alpha Bank България предоставя и пълно финансиране на
всички разходи, свързани с прехвърлянето на експозицията.
Целта на специалното предложение на Alpha Bank
е да улесни клиентите при взимането на решение да
прехвърлят съществуващия си ипотечен кредит и да
се възползват от по-конкурентни условия. Alpha жилищен кредит Перфекто няма аналог на ипотечния пазар
у нас, предлагайки най-дългият срок на фиксиран лихвен
процент до 10 години. Жилищният кредит предлага още
три по-кратки фиксирани периода - 3, 5 или 7 години.
Чрез Перфекто Alpha Bank България отговаря на нуждите на клиентите, като им предоставя това, което търсят – сигурност, стабилност, предвидимост на бъдещите плащания, прозрачност в условията на продукта.
За улеснение на потребителите всеки може да получи
професионална консултация за Alpha жилищен кредит
Перфекто и условията му при прехвърляне на съществуваща експозиция от своя дом или офис на онлайн платформата www.loanadvisor.eu - интерактивен кредитен
съветник. Повече информация може да бъде получена и в
най-близкия клон на Alpha Bank или на www.alphabank.bg

ЖИлИщНИяТ
кРедИТ
пРедлага
ЧеТИРИ
фИксИРаНИ
пеРИОда
- 3, 5, 7 И
10 гОдИНИ

μΕ ΕπΙλΟγή
ΤΟυ πΕλάΤή ή
δΙάΡκΕΙά ΤΟυ
ΣΤάθΕΡΟυ
ΕπΙΤΟκΙΟυ
μπΟΡΕΙ Νά
ΕΙΝάΙ 3, 5 ,7 ,
ή 10 ΕΤή
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БИЗНЕС В ДВИЖЕНИЕ С

GO!ENTERPRISE OFFICE

Мобилният достъп до вътрешнофирмена информация, файлове и приложения се
превръща не само в необходимост, но и във
важен фактор за бизнес успех в наши дни.
Ето защо GLOBUL предлага на своите корпоративни клиенти иновативната услуга
GO!Enterprise Office, която предоставя бърз
и сигурен достъп до фирмена информация
през смартфон или таблет.
С услугата GO!Enterprise Office потребителите получават директен достъп до
служебната си електронна поща през специално мобилно приложение. Те могат да
синхронизират своите контакти, задачи и
бележки и имат връзка с корпоративните
файлове и папки, при това при пълна сигурност и конфиденциалност на корпоративните данни.
Услугата GO!Enterprise Office е достъпна
за всички фирми с имейл сървър MS Exchange
или Lotus Domino и за мобилни устройства с
операционни системи iOS, Android
или Windows Phone. Софтуерът
GO!Enterprise Server е безплатен
и може да се изтегли от интернет страницата на GLOBUL, за
да бъде инсталиран на фирмен
имейл сървър. За използването на
услугата е необходимо на мобилните устройства на служителите да бъде инсталирано приложението GO!Enterprise, което
може да бъде намерено в съответния магазин за приложения. За
да активират услугата, бизнес
клиентите на GLOBUL трябва да
се свържат с обслужващия ги търговски представител и да посочат мобилните номера на служителите, които ще се
възползват от нея.
GO!Enterprise Office се предлага на цена
от 6 лв. без ДДС на месец за един мобилен
номер, като при желание и заявка от страна
на клиента GLOBUL осигурява и допълнителни
услуги като инсталиране и конфигуриране на
GO!Enterprise Server, техническа консултация,
обучение на администраторите и др. Подробна информация за услугата е достъпна на
www.globul.bg, в секция „Бизнес клиенти“.
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Η κινΗτΗ πρόσβασΗ στα εσωτερικά στοιχεία
της εταιρείας, αρχεία και εφαρμογές, είναι πλέον όχι
μόνο αναγκαία, αλλά και σημαντικός παράγοντας
για την επιχειρηματική επιτυχία. Για αυτόν τον λόγο
η GLOBUL προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες
της την καινοτόμο υπηρεσία GO!Enterprise Office,
η οποία παρέχει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση
σε εταιρικές πληροφορίες μέσω ενός smartphone
ή tablet.
Με την υπηρεσία GO!Enterprise Office οι χρήστες αποκτούν, μέσω μιας ειδικής εφαρμογής για
κινητά τηλέφωνα, άμεση πρόσβαση στο εταιρικό
τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορούν επιπλέον
να συγχρονίσουν τις επαφές, τις υποχρεώσεις και
τις σημειώσεις τους και να έχουν
πρόσβαση σε εταιρικά αρχεία και
φακέλους με πλήρη ασφάλεια
των εταιρικών δεδομένων.
Η υπηρεσία GO!Enterprise
Office είναι διαθέσιμη για όλες
τις εταιρείες με e-mail server MS
Exchange ή Lotus Domino και
για κινητές συσκευές με λειτουργικά συστήματα iOS, Android ή
Windows Phone. Το λογισμικό
GO!Enterprise Server παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το
κατεβάσετε από την ιστοσελίδα
της GLOBUL για να εγκατασταθεί σε e-mail διακομιστή της
εταιρείας. Για να χρησιμοποιηθεί
η υπηρεσία χρειάζεται στις κινητές συσκευές των υπαλλήλων
να εγκατασταθεί η εφαρμογή
GO!Enterprise, η οποία μπορεί να
βρεθεί στο αντίστοιχο κατάστημα
εφαρμογών. Για να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία,
οι εταιρικοί πελάτες της GLOBUL πρέπει να επικοινωνήσουν με τον δικό τους εμπορικό αντιπρόσωπο
και να δώσουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς των
υπαλλήλων που θα επωφεληθούν από την υπηρεσία.
Η υπηρεσία GO!Office Enterprise είναι διαθέσιμη
στην τιμή των 6 λέβα χωρίς ΦΠΑ ανά μήνα ανά
αριθμό κινητού τηλεφώνου και σε περίπτωση που
ο πελάτης το επιθυμεί, η GLOBUL παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του GO!Enterprise Server, τεχνική συμβούλευση, κατάρτιση των διαχειριστών κ. ά

Снимки: ПР

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ «ΚΙΝΗΤΗ» ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

ИКЕА НАбРА
9.3 млН. ЕвРО

Η ΙΚΕΑ ΣυγΚΕΝΤΡωΣΕ
9,3 ΕΚΑΤΟμμυΡΙΑ ΕυΡω

Благодарение на клиентите и
служителите си ИКЕА набра 9.3
млн. евро в ежегодната си кампания „Плюшени играчки в помощ
на образованието“. Фондацията
на ИКЕА, със съдействието на
УНИЦЕФ и организацията Save the
Children, ще дари средствата за
подобряване на образованието на
децата в Африка, Централна и Източна Европа и Азия. Последната

кампания за плюшени играчки се
проведе в края на 2012 г. във всички магазини на ИКЕА по света. За
всяка закупена играчка Фондацията на ИКЕА дарява по едно евро
на УНИЦЕФ и Save the Children в помощ на образованието по света.
Приносът на България в кампанията е 12 706 евро, което е с 25%
повече средства в сравнение с
предходната година.

ΧαρΗ στουσ πελάτες και τους υπαλλήλους της, η ΙΚΕΑ σύγκέντρωσε 9,3
εκατομμύρια ευρώ στην ετήσια εκστρατεία «Βελούδινα παιχνίδια στην
υποστήριξη της εκπαίδευσης». Το
Ίδρυμα της IKEA, σε συνεργασία με την
UNICEF και τον οργανισμό Save the
Children, θα δωρίσει τα κεφάλαια για τη
βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών
στην Αφρική, την Κεντρική, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία. Η τελευταία

εκστρατεία για βελούδινα παιχνίδια
πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο και το
Δεκέμβριο του 2012 σε όλα τα καταστήματα της ΙΚΕΑ ανά τον κόσμο. Για κάθε
παιχνίδι που αγοράζεται, η IKEA δωρίζει
ένα ευρώ στους UNICEF και Save the
Children για την υποστήριξη της παγκόσμιας εκπαίδευσης. Η συνεισφορά
της Βουλγαρίας στην εκστρατεία φέτος
είναι 12.706 ευρώ – 25 % μεγαλύτερη
απ’ό,τι το προηγούμενο έτος.

Приз за ICAP GrouP
ΒραΒείο γία την ICAP GrouP
ICAP GrouP получи наградата Ruban d© Honneur на
международно признатите „Европейски Бизнес Награди” и бе отличена като
една от 10-те най-добри компании в Европа за
2012/2013 г. в категорията
„Бизнес на годината с оборот 26-150 млн. евро”. Това
отличие следва успеха на
групата в предходния кръг
на конкурса през ноември
2012 г., където тя стана
„Национален победител” в
категория „Бизнес на годината”.
Основните критерии, които са допринесли за това важно отличие на ICAP Group,
са заложени в същността на предприемачеството – бизнес постижения, оперативна динамичност, стратегически фокус и
бизнес етика. Финалният етап на престижния конкурс включва представяне на
компанията в Дюселдорф, Германия, като
ICAP Group ще се бори за най-високото европейско отличие „Европейска компания
на годината 2012/13”. Победителите ще
бъдат излъчени на специална церемония
през април 2013 г.

Главният изпълнителен директор на ICAP
Group г-н Никитас Костантелос (вторият
от дясно) при връчването на наградата
„Национален победител” в Атина
Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της ICAP Group,
κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος (δεύτερος από
δεξιά) κατά την τελετή απονομής του βραβείου
«Εθνικός Νικητής» στην Αθήνα.

Η ICAP GrouP έλαβέ το
βραβείο Ruban d’Honneur στο
διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό «Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία» και τιμήθηκε
ως μία από τις 10 καλύτερες
εταιρείες στην Ευρώπη για το
2012/2013 στην κατηγορία
«Επιχείρηση της χρονιάς με
κύκλο εργασιών 26 - 150 εκατ.
ευρώ». Το βραβείο αυτό ακολουθεί την επιτυχία του ομίλου
στον προηγούμενο γύρο του
διαγωνισμού το Νοέμβριο του
2012, όπου η εταιρεία διακρίθηκε ως «Εθνικός Νικητής» στην κατηγορία «Επιχείρηση της χρονιάς».
Τα κύρια κριτήρια που συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική διάκριση της ICAP Group ορίζονται από
την επιχειρηματικότητα καθαυτή – επιχειρηματικές επιτυχίες, λειτουργική δυναμική, στρατηγική εστίαση και επιχειρηματική ηθική. Στο τελικό
στάδιο του έγκυρου διαγωνισμού θα γίνει η
παρουσίαση της εταιρείας στο Ντίσελντορφ της
Γερμανίας, όπου η ICAP Group θα αγωνιστεί για
την σημαντικότερη ευρωπαϊκή διάκριση «Ευρωπαϊκή Εταιρία της Χρονιάς 2012/13». Οι νικητές
θα βραβευτούν σε ειδική τελετή τον Απρίλιο του
2013.
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ОББ бе генерален спонсор на
европейското по биатлон
Η UBB ήταν βασικός χορηγός στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Διάθλου

О

т 18 до 26 февруари 2013 г. Банско беше домакин на Откритото европейско първенство
по биатлон, което се проведе
с генералното спонсорство на Обединена
българска банка (ОББ). ОББ бе осигурила и допълнителни парични премии за българските
биатлонисти, които спечелиха медали. Премия ще получи Красимир Енев, който спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 20 километра за мъже. 19 секунди
не достигнаха на Енев
за златния медал.
Европейското първенство беше голям
успех за българския
спорт. Състезанията бяха излъчвани от
българската национална БНТ1 и Евроспорт. Бяха представени близо 350
биатлонисти от 34
държави. Те се бориха
за 14 комплекта медали в пет дисциплини – индивидуално,
спринт, преследване, смесена щафета
и щафета. Първенството се проведе
в местността Бъндеришка поляна, където
беше изградена допълнителна трибуна за
800 зрители. По време на състезанията бяха
изстреляни 300 хил. патрона.
„ОББ повярва в биатлона и в хората, които са начело на федерацията. Гордеем се, че
българските биатлонисти стават все подобри. Изключителна привилегия е страната ни да е домакин на Откритото европейско първенство и се радваме да можем да
подкрепим тези успехи“, каза Анка Костова,
директор „ПР и спонсорство“ в ОББ.
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По повод началото на Откритото
европейско първенство по биатлон по пътя
от Банско до Бъндерица бяха поставени над
50 „снежни билборда“
Με αφορμή την έναρξη του ανοιχτού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Διάθλου στο δρόμο από το
Μπάνσκο έως τη Μπαντερίτσα στο χιόνι τυπώθηκαν πάνω από 50 «πινακίδες διαφήμισης»

πό 18 έως 26 Φεβρουαρίου 2013 η πόλη
του Μπάνσκο φιλοξένησε το Ανοιχτό
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Διάθλου,
το οποίο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της United Bulgarian Bank (UBB). Η
UBB είχε εξασφαλίσει και επιπλέον χρηματικά έπαθλα για τους Βούλγαρους αθλητές του διάθλου που
κέρδισαν μετάλλια. Μπόνους μετρητών θα λάβει ο
Κρασιμίρ Ένεφ, ο οποίος κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα 20 χιλιομέτρων για τους
άνδρες. Η επίδοση του Ένεφ απείχε 19 δευτερόλεπτα από την επίδοση για
κατάκτηση του χρυσού
μεταλλίου.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν μια μεγάλη
επιτυχία για τον αθλητισμό της Βουλγαρίας. Οι
αγώνες μεταδόθηκαν
από τη Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση (BNT1) και
το Eurosport. Παρουσιάστηκαν περίπου 350
αθλητές διάθλου από 34
χώρες. Πάλεψαν για 14
σετ μεταλλίων σε πέντε
αγωνίσματα : ατομικό,
σπριντ, πουρσουίτ, μικτή
σκυταλοδρομία, σκυταλοδρομία.Το πρωτάθλημα διεξήχθη στην περιοχή «Μπάντερισκα Λιβάντα» όπου είχε κτιστεί μια
κερκιδα για 800 επιπλέον θεατές. Κατά τη διάρκεια
των αγώνων ρίχτηκαν 300 χιλ. σφαίρες.
«Η UBB πίστεψε στο δίαθλο και στους ανθρώπους που διοικούν την ομοσπονδία. Είμαστε περήφανοι ότι οι αθλητές διάθλου της Βουλγαρίας
γίνονται όλο και καλύτεροι. Είναι μεγάλο προνόμιο
που η χώρα μας φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Ανοιχτό
Πρωτάθλημα και είναι χαρά μας που μπορούμε να
υποστηρίζουμε αυτές τις επιτυχίες», δήλωσε η Άνκα
Κόστοβα, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων και χορηγιών της τράπεζας.

iEcont
За γΙα
Android

Екобусът
на ЕКОПАК
е на път
Το Ekobus
της Ecopack
έρχεται
И тазИ годИна образователната инициатива „Летящата класна стая на ЕКОПАК“
се радва на огромния интерес на ученици и
учители. 3D Екобусът обикаля общините,
обслужвани от ЕКОПАК България АД, и по
забавен начин запознава децата с разделното събиране на отпадъците. За по-малко от
четири седмици близо 4 хиляди деца станаха част от екоинициативата. Те получиха
възможността да гледат образователния 3D
филм със специалните 3D очила. Това допълнително повишава вниманието и интереса
им.

ΚΑι φέτος η εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Η τάξη
της Ecopack που πετάει» προκάλεσε το τεράστιο
ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών. Το 3D
Ekobus πηγαίνει στους δήμους που εξυπηρετούνται
από την Ecopack Βουλγαρίας Α.Ε. Έτσι με διασκεδαστικό τρόπο μαθαίνεται στα παιδιά ο τρόπος της
χωριστής συλλογής των απορριμάτων. Σε λιγότερο
από τέσσερις εβδομάδες περίπου 4.000 παιδιά έγιναν μέρος της οικολογικής πρωτοβουλίας. Τα παιδιά
αυτά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την
εκπαιδευτική 3D ταινία με ειδικά 3D γυαλιά η οποία
τράβηξε περαιτέρω την προσοχή και το ενδιαφέρον
τους.

ИНТеРфудс в
пОдкРепа На спОРТа
Η Interfoods ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΟΝ αθλΗΤΙΣμΟ
ФИрма ИнтерФудс България и Chupa
Chups продължават своята дейност в
подкрепа на здравословния начин на живот на децата чрез подмяна и поддръжка
на баскетболните кошове в училищата в
София и цялата страна. След като между
2008 и 2012 г. бяха подменени 40 коша в
София и най-големите градове в страната, проектът за 2013 г. включва градовете Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград.

Η έτΑιρέιΑ Interfoods Bulgaria και η Chupa
Chups συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον υγιεινό
τρόπο ζωής των παιδιών με την αντικατάσταση
και συντήρηση των καλαθιών του μπάσκετ στα
σχολεία στη Σόφια και σε όλη τη χώρα. Αφού
μεταξύ 2008 και 2012 είχαν αντικατασταθεί 40
καλάθια στη Σόφια και στις μεγαλύτερες πόλεις
της χώρας, το πρόγραμμα για το 2013 περιλαμβάνει τις πόλεις Βάρνα, Μπουργκάς, Πλόβντιφ
και Μπλαγκόεβγκραντ.

След като от повече от година и
половина е активно за продуктите
на Apple (iPhone и
iPad), приложението
iEcont вече се предлага и за потребителите с Андроид. Така
логистичната фирма
„Еконт Експрес“ дава
възможност за достъп до редица услуги през смартфон
или таблет. С iEcont
може да бъде намерен най-близкият
офис на фирмата,
проверен статусът
на пратките или издадените фактури.
Приложението може
да бъде свалено от
App Store или App
Market.
Αφού περισσότερο
από ενάμιση χρόνο η
εφαρμογή iEcont είναι
ενεργή για τα προϊόντα της Apple (iPhone
και iPad), η iEcont
τώρα είναι διαθέσιμη
και για τους χρήστες
του Android. Έτσι
η εταιρία logistics
«Εκόντ» εξασφαλίζει
στους πελάτες του
την πρόσβαση σε μια
σειρά από υπηρεσίες
μέσω smartphone ή
tablet. Με την εφαρμογή iEcont μπορείτε
να βρείτε το πλησιέστερο γραφείο της
εταιρείας, να ελέγξετε
την κατάσταση των
αποστολών και των
τιμολογίων σας. Την
εφαρμογή μπορείτε
να κατεβάσετε από το
App Store ή το App
Market.
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Възхитителна
фотография
Θαυμασια έκΘέση
φωτογραφιασ

Η ΕΚθΕΣΗ ΤΗΣ
Nelly’s «ΧοροΣ
ΚΑι ΑρΧΑιΑ ΜνΗΜΕιΑ» ΕνΤυΠωΣιΑΣΕ Το Κοινο ΤΗΣ
ΒουλγΑριΑΣ
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ε έναν κόσμο όλο και πιο αποπροσανατολισμένο και χαώδη, ο καθένας μας έχει
ανάγκη τα αθάνατα ιδανικά και αναζητεί
το δικό του νήμα της Αριάδνης».
Με αυτά τα λόγια ο καθηγητής και πρύτανης της
Εθνικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της
Βουλγαρίας Σβετοσλάφ Κοκάλοφ εγκαινίασε την
έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Χορός και Αρχαιότητες», που είναι αφιερωμένη σε μία από τις διασημότερες Ελληνίδες φωτογράφους των δεκαετιών
1920-1930, στη Έλλη Σουγιουλτζόγλου - Σεραϊδάρη,
γνωστή ως Nelly’s.
Τα 60 θέματα που περιέλαβε η έκθεση που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας
στη Σόφια στα τέλη Μαρτίου 2013, έχουν επιλεγεί
μέσα από το πλούσιο αρχείο της Nelly’s, που φυλάσσεται από το 1985 στο Φωτογραφικό Αρχείο του
Μουσείου Μπενάκη.
«Ευχαριστώ από την καρδιά μου την πρεσβεία
της Ελλάδας στη Σόφια και το Μουσείο

Снимки: гбСб

ИзложБАТА НА
НЕлИ „ТАНц
И ДрЕВНИ
ПАмЕТНИцИ“
ВПЕчАТлИ
БълГАрСКАТА
ПуБлИКА

един все по-дезориентиран и хаотичен свят всеки се нуждае от
безсмъртни идеали и търси своята „нишка на Ариадна”. С тези
думи проф. Светослав Кокалов – ректор на
Националната художествена академия, откри изложбата „Танц и древни паметници“
на изтъкнатата гръцка фотографка Ели Суюлдзоглу – Серайдари, известна като Нели.
В края на март 2013 г. шейсет експоната на мраморите на Партенона, избрани
от богатия архив на Нели, съхраняван във
Фотографския архив на атинския музей „Бенаки“, бяха изложени в Галерия „Академия“
в София. „Благодаря от сърце на гръцкото
посолство в София и на музей „Бенаки“ за
възможността да напомним за културните
ценности на Древна Гърция“, каза още г-н
Кокалов.
На откриването на изложбата, която се

провежда под егидата на гръцкото посолство присъстваха много отбрани гости,
в това число Н. Пр. посланикът на Кипър в
България г-н Ставрос Амвросиу.
В приветствената си реч посланикът
на Гърция в България Н. Пр. г-н Трасивулос
Стаматопулос подчерта, че „Класическото образование на Нели и възхищението є
от античната гръцка култура са допринесли нейното фотографско дело на Акропола
да се превърне във „запазена марка” – смели
голи и полуголи снимки на свещената скала
през 1929 г.“, допълни той. В речта си г-н
Стаматопулос не пропусна да благодари на
г-н Стаматис Теодоропулос, председател
на борда на директорите на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) и управляващ
директор на Chipita Ltd., както и на другите фирми-спонсори на мероприятието:
Intralot, Coca Cola Hellenic, Orbit Ltd. и Orphee
Beinoglou, за щедрата подкрепа, подпомогнала организирането на мероприятието.
„Творчеството на Нели е отправна точка за следващите поколения“, отбеляза Георгиа Имсириду, експерт в музея „Бенаки“. Тя
също така разказа историята на показаните на нашите страници снимки. През 1927 г.,
решавайки да обедини двете си най-любими
теми, Нели поема инициативата да покани
и фотографира танцьорката Мона Пайва,
първоначално в студиото си, а малко покъсно и на свещената скала на Акропола. Две
години по-късно, през 1929 г., запознавайки се
с нейните картини, унгарската танцьорка
Николска при посещението си в Атина иска
от Нели да я заснеме на Партенона.
В същия дух, където историческото минало съжителства с настоящето, през 1927
година проследява възраждането на делфийските празници. През 1930 година Ева и Ангелос Сикелианос є възлагат изключителните
права да снима Вторите делфийски празници.
Изящността на тези и на другите фотографии в „Танц и древни паметници“ бе
отбелязана от проф. Светослав Кокалов.
„Снимките в изложбата изобразяват красотата в изкуството и в самия живот.“

За
НелИ
ΓΙα Τη
Nelly’s

Нели, със светското име Ели
Суюлдзоглу Серайдари (1899-1998)
е сред най-добрите фотографи
в Гърция за всички времена.
Родена е в Айдън, Мала Азия, и е
завършила фотография в Дрезден,
Германия, при изтъкнатите
преподаватели Уго Ерфурт и
Франц Фидлер. Дипломира се с
отличие през 1923 г. През 1924
г. се установява в Атина, където
открива собствено фотографско
студио. През 1939 г. заминава за
Ню Йорк, за да украси с нейни

Μπενάκη για την ευκαιρία να θυμίσουμε τις πολιτιστικές αξίες της αρχαίας
Ελλάδας», είπε επίσης ο κ. Κοκάλοφ.
Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκαν διακεκριμένοι επισκέπτες εκ των οποίων και о Πρέσβυς
της Κύπρου στη Βουλγαρία η Α. Ε. Σταύρος Αμβροσίου.
Στον εναρκτήριο λόγο του ο Πρέσβυς της Ελλάδας στη Σόφια κ. Θρασύβουλος Σταματόπουλος
υπογράμμισε ότι «Η κλασική παιδεία της Νelly’s
και η λατρεία της για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό συντελούν, ώστε η φωτογραφική της εργασία
στην Ακρόπολη να γίνει σήμα κατατεθέν για την
ίδια – τολμηρές γυμνές και ημίγυμνες φωτογραφίες στον ιερό βράχο το 1929».. Ο κ. Σταματόπουλος
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) και διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita
Ltd. κ. Σταμάτη Θεοδωρόπουλο καθώς και τις άλλες
εταιρείες που χορήγησαν την εκδήλωση – Intralot,
Coca Cola Hellenic, Orbit Ltd.και Orphee Beinoglou
για την γενναιόδωρη υποστήριξη, χάριν στην οποία
στάθηκε δυνατή η διοργάνωση της φωτογραφικής
έκθεσης.
«Το έργο της Nelly's αποτελεί σημείο αναφοράς
για τις επόμενες γενιές», επεσήμανε η Γεωργία Ιμσαρίδου, εμπειρογνώμονας του Μουσείου Μπενάκη.
Η τελευταία διηγήθηκε την ιστορία των φωτογραφιών που βλέπετε στις σελίδες μας: «Θέλοντας να
παντρέψει τα δυο αγαπημένα της θέματα, το 1927
πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει για να φωτογραφήσει τη χορεύτρια Mona Paiva αρχικά στο
στούντιό της και στη συνέχεια στον Ιερό Βράχο της
Ακρόπολης. Δύο χρόνια αργότερα, το 1929, γνωρίζοντας για τις εικόνες αυτές, η Ουγγαρέζα χορεύτρια Nikolska σε επίσκεψή της στην Αθήνα, ζήτησε
από τη Nelly’s να τη φωτογραφήσει στον Παρθενώνα. Στο πνεύμα αυτό, όπου το ιστορικό παρελθόν
συνυπάρχει αρμονικά με το παρόν, παρακολούθησε το 1927 την αναβίωση των Δελφικών Εορτών. Το
1930 η Εύα και ο Άγγελος Σικελιανός, της ανέθεσαν
την αποκλειστική φωτογράφηση των Β’ Δελφικών
Εορτών.
Τη χάρη των φωτογραφιών από την έκθεση
«Χορός και αρχαιότητες» σχόλιασε ο καθηγητής
Σβετοσλάφ Κόκαλοφ: «Στις φωτογραφίες της έκθεσης είναι αποτυπωμένη η ομορφιά σε όλες της τις
εκφάνσεις: στην τέχνη, στην ίδια τη ζωή».

„В един все
по-дезориентиран и
хаотичен
свят всеки
се нуждае от
безсмъртни идеали и
търси своята „нишка
на Ариадна.”

Η Nelly’s, (κατά κόσμον Έλλη Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη) συγκαταλέγεται αδιαμφισβήτητα ανάμεσα στις
σπουδαιότερες ελληνίδες φωτογράφους όλων των εποχών. Γεννήθηκε το
1899 στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας και
σπούδασε τη φωτογραφική τέχνη στη
Δρέσδη της Γερμανίας, κοντά στους
καταξιωμένους δασκάλους Hugo
Erfurth και Franz Fiedler. Αφού αποφοίτησε με άριστα το 1923, το 1924
εγκατάθηκε στην Αθήνα και άνοιξε το
πρώτο της φωτογραφικό στούντιο.
Το 1939 πήγε στη Νέα Υόρκη για να

διακοσμήσει με τις φωτογραφίες της
το Ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή
Έκθεση όπου έμεινε λόγω της έναρξης
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Στη
Νέα Υόρκη έζησε μέχρι το 1965, όταν
επέστρεψε στην Ελλάδα και αποσύρθηκε από την επαγγελματική της
δραστηριότητα. Το 1985 δώρισε τα
έργα της στο φωτογραφικό αρχείο του
Μουσείου «Μπενάκη». Από τότε, οι
φωτογραφίες της έχουν παρουσιαστεί
σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς συμπεριλήφθησαν και
σε πολλές φωτογραφικές εκδόσεις.

фотографии гръцкия щанд на
Международното изложение,
като остава в Америка поради
избухването на Втората световна
война. Тя живее в Ню Йорк до 1965
г., когато се завръща в Гърция и
преустановява професионалната
си дейност. През 1985 г. дарява
творбите си на фотографския
архив на музея „Бенаки“. Оттогава
нейните фотографии се представят
на изложби в Гърция и в чужбина,
като се включват във фотографски
издания.

«Σε έναν κόσμο όλο και
πιο αποπροσανατολισμένο και χαώδη
ο καθένας μας
έχει ανάγκη τα
αθάνατα ιδανικά και αναζητεί το δικό
του «νήμα της
Αριάδνης.»
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Вече четири години Гръцката
фондация за култура прокарва
мост между две съседни държави

В пОмОщ
На КулТуРНИя
ОбмеН ΣΤήΡΙξή ΤώΝ
πΟλΙΤΙΣΤΙκώΝ
αΝΤαλλαγώΝ
От ВЕСЕлин МитКОВ СниМКи ПлаМЕн ГЕтОВ

ΑΠό Τόν ΒΕΣΕλιν ΜιΤκόφ φωΤόγρΑφιΕΣ – ΠλΑΜΕν γκΕΤόφ

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού HFC στη Σόφια – Τέσσερα χρόνια
στην υπηρεσία των ελληνοβουλγαρικών πολιτιστικών σχέσεων

С

клонове и представителства на
четири континента Гръцката
фондация за култура (ГФК) цели популяризирането и разпространяването на гръцката култура и език в цял свят.
От есента на 2008 г. насам фондацията има
свое представителство и в София. Екипът
на „Балкански хоризонти“ посети уютната
сграда в центъра на града, приютила културно-информационния център за разпространение на гръцката култура и преподаването на
гръцки език. „Целта ни е да действаме като
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ε Παραρτήματα και Εστίες σε τέσσερις ηπείρους το Ελληνικό Ίδρυμα
Πολιτισμού (HFC) έχει ως στόχο την
προώθηση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Από το φθινόπωρο του 2008, το Ίδρυμα έχει την
έδρα του στη Σόφια. Η ομάδα του «Βαλκανικοί ορίζοντες» επισκέφθηκε το ζεστό χώρο του κτιρίου,
όπου στεγάζεται η Εστία του ΕΙΠ, και που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης (η ακριβής διεύθυνση
είναι οδ. «Βασίλ Ντρούμεφ» 30). «Στόχος μας είναι
να λειτουργήσουμε ως «γέφυρα» πολιτισμού που

мост за сближаване между двете съседни
държави“, каза на влизане директорът на
ГФК в София Димитрис Румбос.
През вече четирите си години в помощ
на развитието на гръцко-българските отношения той и ГФК са организирали редица
културни прояви в цялата страна: изложби,
филмови прожекции, поетични и музикални
предавания, представяния на книги, лекции и
различни конкурси.
Сред актуалните инициативи на фондацията са конкурсът за есе, стимулиращ
изучаването на гръцки език, и фотографската изложба за новия музей на Акропола.
Разположена в залата на фондацията, изложбата дава на публиката на София уникална
възможност да се запознае с музея, който
отвори врати за посетители през 2009 г.
През пролетта на 2013 г. изложбата ще бъде
преместена в Пазарджик, а след това и във
Велико Търново.
Доста други интересни събития предстоят тепърва в течение на 2013 г. Традиционните Дни на гръцкото кино се провеждат през март в София и през май във
Велико Търново и ще са посветени на комедията в гръцкото кино. През април в Пловдив ще се проведе събитие, посветено на
големия гръцки лекар и изследовател Георгиос Папаконстантинос. Ежегодната изложба
на детски творби „Гърция през моите очи“
(от нея са и снимките на съседната страница) ще се организира за пети пореден път
на 4 юни по повод Международния ден на детето. За Деня на София – 17 септември, съвместно със Светогорското представителство в Солун ще бъде организирана изложба
с фокус върху културното православно наследство, а за края на същия месец е предвидена и друга културна изява – в рамките на
европейския Ден на езиците ГФК ще участва
със собствен щанд.
За есента са планирани и серия изяви по
повод 150 години от раждането на Константинос Кавафис – фотографска изложба за
живота и творчеството на великия поет,
лекции, рецитали на стиховете му, както и
прожектиране на филм за живота му.
В тази връзка софийското представителство на ГФК разполага и с богата библиотека с над 1000 тома. Тя дава възможност
на българското общество да се докосне
до много от литературните шедьоври на
гръцката мисъл.
Дейностите на фондацията не спират
дотук. Без съмнение – една от големите
цели е да направи гръцкия език по-достъпен,
да помага на младите хора да придобият
адекватна езикова подготовка за работа и
да подготвя студенти за магистърски програми в гръцки университети. В изпълнение

„Целта ни е
да сме мост
за сближаване между две
съседни държави”
«Στόχος μας
είναι να λειτουργήσουμε
ως «γέφυρα»
πολιτισμού
που θα φέρει
πιο κοντά τις
δύο γειτονικές
χώρες»

θα φέρει πιο κοντά τις δύο γειτονικές χώρες», είπε
στην είσοδο ο διευθυντής της Εστίας στη Βουλγαρία κ. Δημήτριος Ρούμπος.
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών η Εστία,
στηρίζοντας τη διεύρυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, έχει οργανώσει μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα: εκθέσεις, προβολές ταινιών, εκδηλώσεις ποίησης και μουσικής,
παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις και διάφορους
διαγωνισμούς.
Μεταξύ των πρόσφατων πρωτοβουλιών της
Εστίας είναι ο διαγωνισμός δοκιμίου που έχει ως
σκοπό την ενθάρρυνση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και η φωτογραφική έκθεση του Νέου
Μουσείου της Ακρόπολης. Η έκθεση παρουσιάζεται σε αίθουσα της Εστίας και αποτελεί μοναδική
ευκαιρία για το κοινό της Σόφιας να γνωρίσει το
Μουσείο, το οποίο άνοιξε για τους επισκέπτες το
2009. Την άνοιξη του 2013, η έκθεση θα μεταφερθεί στο Πάζαρτζικ, και στη συνέχεια στο Βελίκο
Τάρνοβο.
Αρκετές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις αναμέ-

Димитрис румбос, ГФК
Δημητριος ρούμπος, HFC
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Култура / πολιτισμός

на тази цел от 2009 г. до днес повече от 300
студенти са се записали в езикови курсове,
които обикновено продължават около една
година. Всеки от тях след завършването на
курса и успешен изпит получава сертификат
за владеене на езика.
За постигането на своите цели Фондацията работи усилено с Посолството на Гърция
в България, с Гръцкия бизнес съвет в България
(ГБСБ), с много обществени и частни организации, образователни институции, културни
организации и сдружения.
Със своите дейности Гръцката фондация за култура в София има за цел не само да
представи гръцката култура в процеса на
нейното развитие, но също така да допринесе за разширяване и задълбочаване на комуникацията и разбирателството между двата
съседни и православни народа. С оглед на постигнатото в последните четири години –
целите се изпълняват успешно.

ГФК разполага с богата
библиотека с над 1000
тома
Η Εστία του
ΕΙΠ στη Σόφια
διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη με πάνω
από 1000
τόμους

νονται το 2013. Οι παραδοσιακές «Ημέρες Ελληνικού Κινηματογράφου» φέτος πραγματοποιούνται
τον Μάρτιο και τον Μάιο στη Σόφια και στο Βελίκο
Τάρνοβο και είναι αφιερωμένες στην κωμωδία στον
ελληνικό κινηματογράφο. Τον Απρίλιο θα λάβει
χώρα μια εκδήλωση – αφιέρωμα στο μεγάλο Έλληνα γιατρό και ερευνητή Γεώργιο Παπανικολάου στο
Πλόβντιφ. Ο καθιερωμένος διαγωνισμός παιδικής
εικαστικής δημιουργίας «Η Ελλάδα με τα μάτια των
παιδιών» και έκθεση με τα καλύτερα έργα θα διοργανωθούν για πέμπτη συνεχή χρονιά με αφορμή
την παγκόσμια ημέρα του παιδιού.
Για την ημέρα της Σόφιας - 17 Σεπτεμβρίου, σε
συνεργασία με την Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με έμφαση
στην ορθόδοξη πολιτιστική κληρονομιά. Για το τέλος του ίδιου μήνα η Εστία θα συμμετάσχει με περίπτερό της στην Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών.
Για το φθινόπωρο είναι προγραμματισμένες
και μια σειρά εκδηλώσεων για την επέτειο των 150
χρόνων από τη γέννηση τού Κωνσταντίνου Καβάφη
– έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη ζωή και το έργο
τού μεγάλου ποιητή, διαλέξεις, απαγγελίες ποιημάτων και προβολή βιογραφικής ταινίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Εστία του ΕΙΠ στη Σόφια
διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη με πάνω από 1000 τόμους και δίνει την ευκαιρία στη βουλγαρική κοινωνία να αγγίξει πολλά από τα λογοτεχνικά αριστουργήματα της ελληνικής σκέψης.
Η δραστηριότητα της Εστίας δεν σταματά εδώ.
Αναμφιβόλως – ένας σημαντικός στόχος είναι να
καταστήσει την ελληνική γλώσσα πιο προσιτή,
να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν επαρκείς
γλωσσικές δεξιότητες για να εργαστούν και να προετοιμάσει φοιτητές για μεταπτυχιακά προγράμματα
σε ελληνικά πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο αυτού του
στόχου από το 2009 μέχρι σήμερα, περισσότεροι
από 300 σπουδαστές έχουν εγγραφεί σε μαθήματα
γλώσσας, τα οποία συνήθως είναι ετήσια. Ο κάθε
ένας από αυτούς μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων λαμβάνει πιστοποιητικό
γλωσσικής επάρκειας.
Για την επίτευξη των στόχων της, η Εστία βρίσκεται σε διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία
με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βουλγαρία, το
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία
(HBCB), με πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς και συλλόγους.
Η δραστηριότητα του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού στη Σόφια έχει ως στόχο όχι μόνο να
παρουσιάσει τον ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονική του εξέλιξη, αλλά επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της επικοινωνίας και της
κατανόησης μεταξύ των δύο όμορων και ορθόδοξων λαών. Αν ληφθούν υπ’όψη όσα έχουν επιτευχθεί κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια – οι στόχοι
υλοποιούνται επιτυχώς.

Гръцка фондация за култура в София ул. “Васил Друмев” № 30
Εστία του ΕΙΠ στην Σόφια οδ. «Βασίλ Ντρούμεφ» № 30
+359 (2) 983 63 53; www.hfc-sofia.com; info@hfc-sofia.com; hfcsofia@abv.bg
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Календар / Εκδηλώσεις
Място: София
STROIKO 2000
Изложение за архитектура,
строителство и обзавеждане
Организатор: Стройко
www.stroiko2000.com

Място: Пловдив
HO.RE.CA
Изложение за хотелиерство и ресторантьорство
Организатор: Meждународен панаир
www.fair.bg

МАРТ -АПРИЛ
ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ

27-3
АПРИЛ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

4-6

Място: Атина
Supply Chain
Изложение за процеси, опаковане и логистика
Организатор: Omindc reatives
www.sce.gr

АПРИЛ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Място: Букурещ
Romtherm
Изложение за отопление и охлаждани же
Организатор: Romexpo
http://www.romtherm.ro

АПРИЛ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Място: София
Булмедика / Булдентал
Изложение за хуманна и дентална медицина
Организатор: Интер Експо Център
www.bulmedica.bg

Място: Атина
Property
Изложение за недвижими имоти
Организатор: Helexpo
www.helexpo.gr

Място: Белград
Gaming Expo
Изложение за игрални машини
Организатор: CongrExpo d.o.o.
www.see-geb.com

5-8

18-23
МАЙ
ΜΑΪΟΥ

15-17
МАЙ
ΜΑΪΟΥ

17-19
МАЙ
ΜΑΪΟΥ

21-23

Πού: Σόφια
STROIKO 2000
Έκθεση για την αρχιτεκτονική, την κατασκευή και την
επίπλωση
Διοργανωτής: Stroiko
www.stroiko2000.com

Πού:Πλόβντιφ
HO.RE.CA
Έκθεση ξενοδοχείων και εστιατορίων
Διοργανωτής: International Fair
www.fair.bg

Πού: Αθήνα
Supply Chain
Έκθεση για Μεταποίηση-Συσκευασία-Logistics
Διοργανωτής: Omind creatives
www.sce.gr

Πού: Βουκουρέστι
Romtherm
Έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων
κλιματισμού, θέρμανσης και ψύξης
Διοργανωτής: Romexpo
http://www.romtherm.ro

Πού: Σόφια
Bulmedica / Buldental
Έκθεση ιατρικής και οδοντιατρικής
Διοργάνωση: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
www.bulmedica.bg

Πού: Αθήνα
Property
Έκθεση Ακινήτων
Διοργανωτής: Helexpo
www.helexpo.gr

Πού: Βελιγράδι
Gaming Expo
Έκθεση για μηχανές τυχερών παιχνιδιών
Διοργανωτής: Congrexpo d.o.o.
www.see-geb.com
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Нови членове / Νέα μέλη

Нови членове на ГБСБ
Νέα μέλη του ΕΕΣΒ

КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ
ГРАНД АРЕНА БАНСКО

се намира в сърцето на планинския
курорт и в непосредствена близост до
начална станция на
ски лифта, както и
на кратка разходка
от центъра на града. Петзвездният
луксозен хотел разполага с апартаменти
и стаи в алпийски
стил, а Kempinski The
Spa е лукзозен спа
център. За гостите
на хотела на разположение са разнообразие
от барове и ресторанти с изключителна
гледка към Пирин.

Μέσα στην καρδιά
του ορεινού θέρετρου
Μπάνσκο, το ξενοδοχείο KEMPINSKI HOTEL
GRAND ARENA BANSKO
βρίσκεται κοντά στην
αφετηρία του λιφτ του σκι
καθώς και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το
κέντρο της πόλης. To ξενοδοχείο πέντε αστέρων
διαθέτει διαμερίσματα και
δωμάτια σε αλπικό στυλ
και πολυτελές κέντρο σπα
– Kempinski The Spa,
καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από δωμάτια, μπαρ
και εστιατόρια με υπέροχη
θέα προς την οροσειρά
του βουνού Πίριν. Το ξενοδοχείο παρέχει άριστες
συνθήκες διοργάνωσης
επιχειρηματικών εκδηλώσεων.
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TROFIMO развива посредническа и търговска дейност на
хранителни продукти – брашна, стевия,
олио, слънчогледово
семе, суровини за хлебопроизводството,
хлебни и тестени
изделия. Освен своите марки Trofimo Ltd.
е специализирана и в
разработването на
продукти със собствена търговска марка.
Фирмата е официален
партньор на Goodmills
Bulgaria, Biser Oliva AD,
Stevia Paraguaya Europe
JSC, Kenfood S.A. иVM
Finance Group. Trofimo
Ltd. присъствa и на
гръцкия, и на българския пазар.

Основана през февруари 2007 г., E-ACT ЕООД
е една от най-иновативните компании
на българския пазар
в информационните
технологии. Основната
є дейност е насочена
към разработване и
прилагане на нови технологии в уеб дизайна и
маркетингови решения.
Фирмата се ангажира с
дизайна и развитието
на статични и динамични интернет страници,
които се изработват
индивидуално за всеки
клиент. Така E-акт предоставя висококачествени услуги за използване на пълния потенциал
на интернет пространството.

AII DATA PROCESSING
е международна компания с над 15 години
опит в услуги като информационен мениджмънт, бизнес съдържание и медийни анализи.
В компанията работят над 270 души, владеещи повече от 30
различни езика, работещи 24 часа, 7 дни в
седмицата, в офисите
София, Велико Търново
и Куала Лумпур, Малайзия. AII Data Processing
е издател на доставчика на бизнес новини
и пазарни изследвания SeeNews, както на
SeeNews TOP 100, класацията на най-големите компании в Югоизточна Европа.

MODERN ART GALLERY
е място за среща с
докосващи сърцето
произведения на изкуството. Там може да
видите историята на
модерното изкуство
с творби на Пикасо,
Дали, Хуан Миро, Шагал,
следвоенно американско изкуство, както и
хитови имена на съвременната сцена. Важно
място в колекцията
намират и именити
български творци. За
изминалите три години
арт салонът реализира
25 значими експозиции,
посрещна световноизвестни гости и събра
възторжена публика от
колекционери и арт ценители.

Η TROFIMO LTD. δραστηριοποιείται στον τομέα
μεσιτείας και εμπορίας
προϊόντων διατροφής
όπως άλευρα, Stevia, ηλιέλαια, ηλιόσπορο, πρώτες
ύλες αρτοποιίας, έτοιμα
προϊόντα αρτοποιίας και
ζύμης.
Εκτός από τα δικά της
εμπορικά σήματα, η
Trofimo Ltd. εξειδικεύεται και στην ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας. Η εταιρεία είναι
επίσημος συνεγράτης των
Goodmills Bulgaria, Biser
Oliva AD, Stevia Paraguaya
Europe JSC, Kenfood S.A.
και VM Finance Group. Η
Trofimo Ltd. διαθέτει παρουσία στην ελληνική και
βουλγαρική αγορά.

Η E-АCT LTD ιδρύθηκε το
Φεβρουάριο του 2007 και
είναι μια από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στη βουλγαρική αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής.
Η βασική δραστηριότητά
της E-Аct εστιάζεται στην
ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο
web design και λύσεων
μάρκετινγκ.
Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σχεδίαση και την
ανάπτυξη στατικών και
δυναμικών ιστοσελίδων, οι
οποίες κατασκευάζονται
ξεχωριστά για κάθε πελάτη. Έτσι η E-Аct παρέχει
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με σκοπό την πλήρη
αξιοποιήση του διαδικτυακού χώρου.

Η ΑΙΙ DATA PROCESSING
είναι μια διεθνής εταιρεία
με πάνω από 15 χρόνια
εμπειρίας στην παροχή
υπηρεσιών, όπως η διαχείριση των πληροφοριών,
περιεχόμενο επιχειρήσεων
και ανάλυση των μέσων
ενημέρωσης. Στην εταιρεία
εργάζονται πάνω από 270
άτομα, οι οποίοι μιλούν
πάνω από 30 διαφορετικές
γλώσσες, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα στα γραφεία στη Σόφια,
Βέλικο Τάρνοβο και την
Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία. Η ΑΙΙ Data Processing
είναι εκδότης του παρόχου
επιχειρηματικών ειδήσεων και ερευνών αγοράς
SeeNews TOP 100 – που
αφορά την κατάταξη των
μεγαλύτερων εταιρειών στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η MODERN ART
GALLERY είναι ένα μέρος όπου θα συναντήσετε έργα τέχνης που θα
ανοίξουν την καρδιά σας.
Εκεί μπορείτε να δείτε
την ιστορία της μοντέρνας τέχνης με τα έργα των
Picasso, Dali, Joan Miro,
Chagall, της μεταπολεμικής αμερικανικής τέχνης,
καθώς και διάσημα ονόματα της σύγχρονης σκηνής. Σημαντική θέση στη
συλλογή βρίσκουν και τα
έργα γνωστών Βουλγάρων
καλλιτεχνών. Τα τελευταία
τρία χρόνια η πινακοθήκη
διοργάνωσε 25 σημαντικές εκθέσεις, υποδέχτηκε
παγκοσμίως γνωστούς
επισκέπτες και συγκέντρωσε ένα ενθουσιώδες ακροατήριο από συλλέκτες και
λάτρεις της τέχνης.

